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REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς 

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  7 2 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση προτεινόμενων μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 

 

Την 7η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 72η Συνεδρίασή τους, μέσω 
τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη – 
Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων 
της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

3. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

4. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

5. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 
 

6. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 
 

7. Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 
 

  

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

 
2. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η παρούσα εισήγηση αφορά στην εξέταση των 
υποβαλλόμενων εκ μέρους της «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.» μέτρων προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017. 

Εν συνεχεία, ανέπτυξε συνοπτικά την από 5ης Αυγούστου 2020 Εισήγησή του. Ακολούθως, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν 
σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την 
Εισήγηση.  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Στις 28.02.2020, είχε σταλεί η με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 339/28.2.2020 επιστολή του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με την οποία υποβλήθηκε στην Αρχή αίτημα για την έκδοση 
δεσμευτικής οδηγίας ή κατευθυντηρίων γραμμών, επικαλούμενη «i) την αδήρητη ανάγκη 
αδιάλειπτης παροχής των … «ευαίσθητων» περιβαλλοντικά υπηρεσιών» και ii) τη «αναγκαιότητα 
εξεύρεσης άμεσης λύσης στο ζήτημα», μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 7/2020 απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π..». Το ανωτέρω αίτημα απεστάλη και στις 03.03.2020, κατόπιν ορθής επανάληψης, με το 
υπ’ αρ. 1249/27.2.2020 έγγραφο, ταυτόσημο κατά περιεχόμενο. 

2. Στις 6.3.2020 ελήφθη κατά την 63η Συνεδρίαση η υπ’ αριθμ. 150/2020 Απόφαση της Αρχής 
με θέμα: «Αίτημα Έκδοσης Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του Ν.4389/2016», απόσπασμα της οποίας 
αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ 67ΝΓ46Μ445-ΥΜΞ). 

3. Στις 18.3.2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 2/2020 
Δεσμευτική Οδηγία της Ρ.Α.Λ. (ΦΕΚ Β’ 919). 

4. Στις 14.05.2020 ελήφθη κατά την 67η Συνεδρίαση η υπ’ αριθμ. 167/2020 Απόφαση της 
Αρχής με θέμα: «Έκδοση Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του Ν.4389/2016», η οποία αναρτήθηκε στη 
Διαύγεια (ΑΔΑ ΨΗ3Ω46Μ445-6ΤΤ). 

5. Στις 22.06.2020 με την υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1153/22.06.2020 επιστολή του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. υποβλήθηκε στην Αρχή αίτημα για την «κατά περίπτωση παράταση της 
ισχύος αυτής (Οδηγίας) ή έκδοση νέας Οδηγίας ή, τέλος, την διευκρίνιση σχετικά με το αν η ως άνω 
διάρκεια, όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία της Αρχής, έχει την έννοια της ισχύος της απόφασης 
μέχρι της έκδοσης των οικείων Υπουργικών Αποφάσεων, στην περίπτωση που οι τελευταίες 
(Υπουργικές Αποφάσεις) εκδοθούν μετά το πέρας των τεσσάρων μηνών.» μετά συνημμένων 
εγγράφων. 

6. Στις 14.07.2020 η Αρχή απέστειλε την με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1288/14.07.2020 επιστολή προς την 
Ο.Λ.Β. Α.Ε., αιτούμενη, μεταξύ άλλων, την παροχή στοιχείων επί τυχόν πρόσθετων 
προπαρασκευαστικών ή άλλων ενεργειών προετοιμασίας, στις οποίες έχει προβεί η Ο.Λ.Β. Α.Ε. για 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017.  

ΑΔΑ: 9Ε8Π46Μ445-ΤΩΤ



3 
 

7. Στις 23.07.2020 ελήφθη η υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1353/23.7.2020 απαντητική επιστολή της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. μετά των συνημμένων εγγράφων, η οποία περιγράφει τις πραγματοποιηθείσες 
ενέργειες της Ο.Λ.Β. Α.Ε. για την εφαρμογή του Κανονισμού 352/2017 και αιτείται την επέκταση 
ισχύος της δεσμευτικής οδηγίας πέραν του 4μήνου. 

8. Στις 28.07.2020 ελήφθη κατά την 71η Συνεδρίαση η υπ’ αριθμ. 179/2020 Απόφαση της 
Αρχής με θέμα: «Εξέταση αιτήματος της Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.», η οποία αναρτήθηκε στο 
διαδικτυακό κόμβο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 6ΑΙΞ46Μ445-ΨΝΠ).  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο Κανονισμός ΕΕ/2013/1315 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης.12.2013 (L358/1), «περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE.». 

2. Ο Κανονισμός ΕΕ/2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης.02.2017 (L57/1) «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

3. Η Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης.11.2000 
(L332/81) «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου».  

4. Η Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης.12.2007 (L329/33) «για τροποποίηση του 
παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 
φορτίου». 

5. Η Οδηγία 2019/883/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 
2019 (151/116 από 7.6.2019) «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την 
παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την 
κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ».  

6. Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’45), 
όπως ισχύει. 

7. Ο Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις.», άρθρο 21ο.  

8. Ο Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α’ 314), άρθρα 7, 10 
και 11 παρ. 3α. 

9. Ο Ν.4042/2012 (Α΄24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής». 
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10. Ο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», και ιδίως το 
Άρθρο 112, όπως ισχύει. 

11. Ο Ν.4413/2016 (Α’ 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με την 
οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.03.2014) και άλλες 
διατάξεις». 

12. Ο Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α’ 184) «Νόμος 4504/2017 Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της 
αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, 
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», άρθρο 105. 

13. Ο Ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του 
συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρθρα 1, 45 έως 48. 

14. Ο Ν.4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 67), άρθρο 60. 

15. Το π.δ. 456/1984 (Α’ 164) «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος», ως ισχύει. 

16. Το π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει, 

17. Την υπ’ αρ. 52283/ΕΓΔΕΛΠ/2706/29.11.2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Έγκριση 
αναπροσαρμογής των τιμολογίων των λιμενικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων των 
παρεχομένων υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε.(Ο.Λ.Β. Α.Ε. )» (ΦΕΚ Β’ 2341). 

18. Η ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (Β’ 412) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας», όπως ισχύει.  

19. Την υπ’ αρ. 3113.11/31087/2016/11.04.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και 
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 1111).  

20. Η υπ' αρ. 3000.0/51279/2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Σύστημα κυρώσεων κατ΄ άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον 
αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική 
διαφάνεια των λιμένων» (ΦΕΚ Β’ 2896/5.7.2019). 

21. Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) 
αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 
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22. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

23. Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020). 

24. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία της 
οδηγίας 2000/59/ΕΚ σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου» (2016/C 115/05). 

25. Η υπ’ αριθμόν πρωτ. 3113.6/49054/2018/29.06.2018 εγκύκλιος του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα «Διευκρινήσεις επί του ν. 504/2017 (Α’ 184) Διά βίου 
εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της 
διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού 
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.».  

26. Ο υπ’ αριθμ. 1310/2019 Κανονισμός Προτεραιοποίησης Υποθέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (ΦΕΚ Β’ 4197/19.11.2019). 

27. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 41/2017 με θέμα «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017 Γνωμοδότησης 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση 
Αποβλήτων τους» (ΑΔΑ: 7ΣΑ34653ΠΩ-25Χ). 

28. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 79/2018 με θέμα «Αξιολόγηση εξελίξεων και επανεξέταση θεμάτων 
Απόφασης 41/2017 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΑΔΑ: 613446Μ445-2ΧΗ). 

29. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 105/2018 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης 
κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων» 
(ΑΔΑ: Ω8ΒΛ46Μ445-0ΛΔ). 

30. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 106/2019 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης 
κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων 
πλοίων». (ΑΔΑ: ΨΒΚΔ46Μ445-ΞΝ3) 

31. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 107/2019 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης 
κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν.4504/2017 (Υγρά Επικίνδυνα Απόβλητα) και πρότυπης 
σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 
καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ: 62ΒΕ46Μ445-6ΒΠ) 

32. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 108/2019 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης 
κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν.4504/2017 (Στερεά Επικίνδυνα Απόβλητα) και πρότυπης 
σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 
καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ: 9ΚΞΡ46Μ445-Η72) 

33. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 112/2019 με θέμα «Εξέταση αιτημάτων παράτασης της διαδικασίας 
κοινής διαβούλευσης για τα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α 
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του Ν.4504/2017 και προτύπων συμβάσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής 
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ: ΩΠΠΕ46Μ445-ΔΒΑ) 

34. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 117/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
8 του Ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.». (ΑΔΑ: Ψ61Α46Μ445-ΨΝΝ) 

35. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 118/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
8 του Ν. 4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.». (ΑΔΑ: ΨΞΤ146Μ445-Ν7Ν) 

36. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 119/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα Ι της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ: 
9Φ4Χ46Μ445-0ΟΧ) 

37. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 120/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.». (ΑΔΑ: 
9ΥΡΣ46Μ445-Λ8Ε) 

38. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 121/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ: 
ΨΔ0Ν46Μ445-ΛΦΤ) 

39. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 122/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα VI της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.». (ΑΔΑ: 
Φ7Δ46Μ445-ΚΤΖ) 

40. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 133/2019 της 57ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 31/10/2019 με θέμα 
«Εξέταση επιστολών, της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας, περί 
επιβαλλόμενων, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, τελών για την παραλαβή αποβλήτων από 
παραμένοντα στον όρμο κρουαζιερόπλοια καθώς και σκαφών που εκτελούν μεταφορά 
επιβατών από και προς τα κρουαζιερόπλοια». (ΑΔΑ 6ΒΦΣ46Μ445-2Γ3). 

41. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 140/2019 με θέμα «Διαβούλευση σχεδίου Επικοινωνίας περί 
εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 
κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». (ΑΔΑ: ΩΓΤ946Μ445-ΒΒΔ) 

42. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 148/2019 με θέμα «Αναθεώρηση Κατάταξης Υποθέσεων ΡΑΛ στον 
Πίνακα Προτεραιοποίησης» (ΑΔΑ: ΩΖ0Λ46Μ445-ΝΩ2) 

43. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 150/2020 (Απόσπασμα Απόφασης) της 63ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 
06/03/2020 με θέμα «Αίτημα Έκδοσης Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του Ν.4389/2016» (ΑΔΑ 
67ΝΓ46Μ445-ΥΜΞ). 

44. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 167/2020 της 67ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 14/5/2020 με θέμα 
«Έκδοση Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του Ν.4389/2016» (ΑΔΑ ΨΗ3Ω46Μ445-6ΤΤ). 
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45. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 179/2020 της 71ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 28/7/2020 με θέμα 
«Εξέταση αιτήματος της «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.»» (ΑΔΑ 6ΑΙΞ46Μ445-ΨΝΠ). 

46. Η Γνωμοδότηση της Ρ.Α.Λ. 14/2019, ληφθείσα κατά την 55η Συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου 
2019, με θέμα «Γνωμοδότηση επί της επιστολής της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων 
και Φορέων Ναυτιλίας, περί καθορισμού τελών από φορείς διαχείρισης λιμένων με κριτήριο τη 
συχνότητα προσεγγίσεως κρουαζιεροπλοίων.» (ΑΔΑ 6ΦΤ546Μ445-ΙΧΡ).  

ΥΠΑΓΩΓΉ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Δ. Υπαγωγή - Αιτιολογικό 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 108 «Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία ‘’Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων’’ (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της 
νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού 
συστήματος και συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής 
τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού […].». 

Σύμφωνα με το άρθρο 112 «Κανονιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016, προβλέπεται ότι: «1. Η 
Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών οδηγιών, εγκυκλίων, 
προτύπων, υποδειγμάτων, κατευθυντήριων γραμμών, ανακοινώσεων, κωδίκων δεοντολογίας και 
χαρτών υποχρεώσεων και καλών πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης, ιδίως, 
για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) Στην οικονομική ρύθμιση, απλούστευση, στη διαφάνεια 
και στη συμβατότητα των τελών, χρεώσεων και κυρώσεων των λιμενικών υπηρεσιών και των 
ζητημάτων πρόσβασης επί όλων των ελληνικών λιμένων και επί των συνδεόμενων με αυτούς 
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού και 
παροχής λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής διαφάνειας. […] 2. Οι κανονιστικές πράξεις 
του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται με ποινή ακυρότητας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. 
Κατά την άσκηση των ανωτέρω κανονιστικών αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το δικαίωμα: i) 
να ενεργεί αντίθετα με ή ii) να τροποποιεί αμέσως ή εμμέσως όρους Συμβάσεων Παραχώρησης ή 
νόμων που τις κυρώνουν.». 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 113 «Ρυθμιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων και διατάξεων των 
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Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων 
ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συμμόρφωση προς τους 
χρηματοοικονομικούς στόχους, β) την τήρηση των υποχρεώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης - εθνικής 
και ευρωπαϊκής - νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης 
και τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L57/1), γ) τη ρύθμιση, 
εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352: αα) επί των τελών και χρεώσεων λιμενικών υποδομών και 
υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας και πρόσβασης στο λιμενικό 
τομέα και τις αγορές λιμενικών υπηρεσιών, ιδίως σύμφωνα με τις Συμβάσεις Παραχώρησης και τη 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού, συμβάσεων και λιμενικών υπηρεσιών, γγ) επί αναληφθεισών 
δεσμεύσεων για τα ανωτέρω θέματα, […] ε) την υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την 
κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, όπως παραχωρήσεις χερσαίας ζώνης και συναφή 
ζητήματα και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από το φορέα διαχείρισης, την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, προς εξασφάλιση ιδίως της 
τήρησης του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό των επιπέδων απόδοσης, 
επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της συμμόρφωσης με τους 
χρηματοοικονομικούς στόχους, […] 2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) την επεξεργασία 
και πρόταση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των αναγκαίων νομοθετικών 
διατάξεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, β) […], γ) […], δ) τον έλεγχο συμβατότητας, 
αναλογικότητας σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία και λήψη των αναγκαίων ρυθμιστικών 
μέτρων επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών 
λιμενικών υποδομών, τη γνωμοδότηση - κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής - στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεμάτων 
λιμένων - περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθνικού 
λιμενικού συστήματος», όπως η περίπτωση δ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 46 παρ.2 
Ν.4597/2019, ΦΕΚ Α 35/28.2.2019.  

Συνεπώς η Αρχή είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει το εν θέματι ζήτημα, και ως εκ τούτου, η 
παρούσα Εισήγηση Προέδρου παραδεκτώς άγεται προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ρ.Α.Λ.. 

Β. Νομικό πλαίσιο – ερμηνεία 

Ι. Σημεία του Προοιμίου του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352.  

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 επεδίωξε να θεσπίσει ένα πλαίσιο για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών και κοινούς κανόνες για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων, οι διατάξεις 
του οποίου εφαρμόζονται από την 24η Μαρτίου 2019. Στόχοι του Κανονισμού αποτελούν, αφ΄ ενός 
η αποτροπή της πρόσθετης επιβάρυνσης των λιμένων που ήδη λειτουργούν αποτελεσματικά, και 
αφ΄ ετέρου η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων έτσι ώστε οι λοιποί λιμένες να μπορέσουν 
να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές τους δυσκολίες. Παράλληλα, ο Κανονισμός σκοπεί στην 
απελευθέρωση στον ανταγωνισμό της αγοράς παροχής λιμενικών υπηρεσιών και εισάγει όρους 
χρηματοοικονομικής διαφάνειας στους λιμένες. Απώτερος στόχος η δημιουργία ενός 
φιλοεπενδυτικού κλίματος στους λιμένες, που με την σειρά του θα συμβάλλει στην μείωση του 
κόστους για τους χρήστες και στην προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς 
(ναυτιλία μικρών αποστάσεων, εσωτερικές πλωτές μεταφορές κ.α.). Επιπρόσθετα προωθεί την 
καθιέρωση ενός σαφούς πλαισίου διατάξεων διαφανών και δίκαιων σχετικών με τη χρέωση 
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λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών οι οποίες δεν εισάγουν διακρίσεις και στοχεύουν στην 
διασφάλιση ενός πλαισίου λιμενικής πολιτικής πλήρως συμμορφωμένου με τους κανόνες του 
ανταγωνισμού (Επικοινωνία 1/2020 της Ρ.Α.Λ., σελ. 4). 

Αναφορικά με την παροχή των λιμενικών υπηρεσιών, θα πρέπει να αναφερθεί ότι «Ο κανονισμός 
δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να θίγει τους κανόνες των κρατών μελών που διέπουν το 
καθεστώς ιδιοκτησίας που εφαρμόζεται στους θαλάσσιους λιμένες, και θα πρέπει να επιτρέπει την 
ύπαρξη διαφόρων λιμενικών δομών στα κράτη μέλη1.» αλλά ούτε και «επιβάλλει κάποιο ειδικό 
μοντέλο για τη διαχείριση των θαλάσσιων λιμένων και δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να παρέχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, μη 
οικονομικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Μπορούν να υπάρξουν διάφορα μοντέλα 
διαχείρισης των λιμένων, με την προϋπόθεση της τήρησης του πλαισίου για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών και των κοινών κανόνων περί χρηματοοικονομικής διαφάνειας που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.»2.  

Περαιτέρω, εκ του Κανονισμού αναγνωρίζεται ότι, «(σ)ύμφωνα με τις γενικές αρχές που 
προβλέπουν οι Συνθήκες, οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να 
παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε θαλάσσιους λιμένες που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η εν λόγω ελευθερία να ασκείται υπό ορισμένους 
όρους.3». 

Επί των περιορισμών που δύνανται να επιβληθούν από τους διαχειριστικούς φορείς του λιμένα, 
αναφέρεται περαιτέρω στο προοίμιο του Κανονισμού ότι «(χ)άριν αποτελεσματικής, ασφαλούς και 
περιβαλλοντικά ορθής λιμενικής διαχείρισης, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή 
θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να είναι σε θέση 
να αποδείξουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη δέουσα εκτέλεση της υπηρεσίας. Οι 
ελάχιστες αυτές απαιτήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε μια σαφώς προσδιορισμένη δέσμη 
προϋποθέσεων, εφόσον οι απαιτήσεις αυτές είναι διαφανείς, αντικειμενικές, δεν εισάγουν 
διακρίσεις, είναι αναλογικές και σχετικές με την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην υψηλή ποιότητα των λιμενικών υπηρεσιών και δεν θα πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στην 
αγορά.4» ενώ παράλληλα οι πάροχοι των λιμενικών υπηρεσιών θα «είναι σε θέση να αποδεικνύουν 
την ικανότητά τους να εξυπηρετούν έναν ελάχιστο αριθμό σκαφών, διαθέτοντας το απαραίτητο 
προσωπικό και εξοπλισμό. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις 
και τους σχετικούς κανόνες, μεταξύ δε αυτών το εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο, τις ισχύουσες 
συλλογικές συμβάσεις και τις ποιοτικές απαιτήσεις του οικείου λιμένα.5». Ως προς το «…κατά 
πόσον ένας πάροχος λιμενικών υπηρεσιών πληροί τις απαιτήσεις αξιοπιστίας,» θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπ’ όψιν από τον διαχειριστικό φορέα «… αν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι 
αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, όπως καταδίκες ή ποινές για 
σοβαρές αξιόποινες πράξεις ή σοβαρές παραβάσεις του ισχύοντος ενωσιακού και εθνικού 
δικαίου.6» και να «απαιτούν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου για τη λειτουργία των λιμενικών υπηρεσιών στον οικείο λιμένα.7».  

 
1 Στοιχείο 9 του Προοιμίου 
2 Στοιχείο 10 του Προοιμίου  
3 Στοιχείο 11 του Προοιμίου 
4 Σημείο 13 του Προοιμίου του Κανονισμού 
5 Στοιχείο 14 του Προοιμίου του Κανονισμού 
6 Στοιχείο 15 του Προοιμίου του Κανονισμού 
7 Στοιχείο 16 του Προοιμίου του Κανονισμού 
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Αναφορικά με τον περιορισμό των παρόχων, αναγνωρίζεται ότι «(ε)πειδή οι λιμένες αποτελούνται 
από περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές, ο αριθμός των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα 
μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υπόκειται σε περιορισμούς που σχετίζονται με τη 
σπανιότητα της γης ή της παράκτιας ζώνης, τα χαρακτηριστικά των λιμενικών υποδομών ή τη φύση 
της λιμενικής κυκλοφορίας ή την ανάγκη να εξασφαλίζονται η ασφάλεια, η προστασία και η 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών εργασιών8.», ενώ «(κ)άθε περιορισμός του αριθμού 
των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να αιτιολογείται με σαφείς και αντικειμενικούς 
λόγους και να μην δημιουργεί δυσανάλογα εμπόδια στην αγορά.»9.  

Επομένως, «(ο) διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να δημοσιεύουν, 
μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο και, κατά περίπτωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την πρόθεσή τους να κινήσουν διαδικασία επιλογής για την παροχή λιμενικής υπηρεσίας. 
Τέτοια δημοσίευση θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής, την προθεσμία 
υποβολής προσφορών, τα σχετικά κριτήρια ανάθεσης καθώς και για το πώς μπορεί κανείς να έχει 
πρόσβαση στα συναφή έγγραφα που απαιτούνται για τη σύνταξη της αίτησης.10», ενώ προκειμένου 
να «… να διασφαλιστεί διαφάνεια και ίση μεταχείριση, τυχόν τροποποιήσεις των διατάξεων μιας 
σύμβασης ενόσω ισχύει θα πρέπει να θεωρούνται νέα ανάθεση σύμβασης όταν καθιστούν τη 
σύμβαση ουσιωδώς διαφορετικού χαρακτήρα από την αρχική σύμβαση και, κατά συνέπεια, από 
αυτήν προκύπτει η πρόθεση των μερών να αναδιαπραγματευτούν ουσιώδεις όρους της εν λόγω 
σύμβασης11». Τέλος, με τον Κανονισμό αναγνωρίζεται ότι «(η) Ένωση έχει ευρύ φάσμα θαλάσσιων 
λιμένων με διαφορετικά μοντέλα για την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών. Συνεπώς, δεν θα 
ήταν πρόσφορο να επιβληθεί ένα ενιαίο μοντέλο. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια 
αρχή θα πρέπει να μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των παρόχων μιας δεδομένης λιμενικής 
υπηρεσίας όποτε αυτό δικαιολογείται από έναν ή περισσότερους λόγους12.», ενώ «(ε)άν δεν ισχύει 
παρέκκλιση ανταγωνιστικής αγοράς, κάθε πρόθεση να περιοριστεί ο αριθμός των παρόχων 
λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να δημοσιεύεται εκ των προτέρων από τον διαχειριστικό φορέα 
του λιμένα ή την αρμόδια αρχή και να δικαιολογείται πλήρως, προκειμένου να παρέχεται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα να διατυπώσουν παρατηρήσεις13.». 

Επισημαίνεται δε ότι «(η) δυνατότητα επιβολής ελάχιστων απαιτήσεων και περιορισμού του 
αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών που συνεχίζουν να διαθέτουν τα κράτη μέλη δεν θα 
πρέπει να τα εμποδίζει να εξασφαλίζουν απεριόριστη ελευθερία παροχής υπηρεσιών στους λιμένες 
τους14.» ενώ ως γενικός κανόνας τίθεται ότι «(η) διαδικασία επιλογής παρόχων λιμενικών 
υπηρεσιών και τα αποτελέσματά της θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να μην εισάγουν 
διακρίσεις, να είναι δε διαφανή και προσβάσιμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη15, συστείνοντας 
προς τους λιμένες «(ό)που οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών είναι πολλοί, ο διαχειριστικός φορέας 
του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δεν θα πρέπει να εισάγει διακρίσεις μεταξύ τους, και ιδίως προς 
όφελος μιας επιχείρησης ή φορέα στον οποίο έχει συμφέροντα16». 

 
8 Στοιχείο 19 του Προοιμίου του Κανονισμού 
9 Σημείο 20 του Προοιμίου Κανονισμού  
10 Σημείο 21 του Προοιμίου του Κανονισμού  
11 Σημείο 22 του Προοιμίου του Κανονισμού 
12 Σημείο 24 του Προοιμίου του Κανονισμού 
13 Σημείο 26 του Προοιμίου του Κανονισμού 
14 Σημείο 28 του Προοιμίου του Κανονισμού 
15 Σημείο 29 του Προοιμίου του Κανονισμού 
16 Σημείο 33 του Προοιμίου του Κανονισμού 

ΑΔΑ: 9Ε8Π46Μ445-ΤΩΤ



11 
 

ΙΙ. Άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352.  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού «Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής»: «1. Ο παρών 
κανονισμός θεσπίζει: α) πλαίσιο για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών· β) κοινούς κανόνες σχετικά 
με τη χρηματοοικονομική διαφάνεια και τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών υποδομών. 2. 
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην παροχή των ακόλουθων κατηγοριών λιμενικών υπηρεσιών 
(«λιμενικές υπηρεσίες»), είτε εντός της ζώνης του λιμένα είτε στην πλωτή οδό πρόσβασης προς τον 
λιμένα: α) εφοδιασμός με καύσιμο· β) διακίνηση φορτίων· γ) πρόσδεση· δ) υπηρεσίες επιβατών· ε) 
συλλογή των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου· στ) πλοήγηση· και ζ) ρυμούλκηση. 3. Το 
άρθρο 11 παράγραφος 2 εφαρμόζεται και στη βυθοκόρηση. 4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως απαριθμούνται 
στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013. 5. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν τη μη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στους θαλάσσιους λιμένες του 
ολοκληρωμένου δικτύου που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό στους εν λόγω θαλάσσιους λιμένες, 
κοινοποιούν τη σχετική απόφασή τους στην Επιτροπή. 6. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό σε άλλους θαλάσσιους λιμένες. Όταν τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό σε άλλους θαλάσσιους λιμένες, 
κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή. 7. Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη 
των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2014/23/ΕΕ ( 1 ) και 2014/24/ΕΕ 
( 2 ) και της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.».  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 «Ορισμοί», τίθεται ότι: «Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού: […] 
5) ως «διαχειριστικός φορέας του λιμένα» νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο οποίος 
δυνάμει του εθνικού δικαίου ή εθνικών πράξεων αποσκοπεί να ασκεί ή εξουσιοδοτείται να ασκεί, 
σε τοπικό επίπεδο, σε συνδυασμό ή όχι με άλλες δραστηριότητες, τη διοίκηση και διαχείριση των 
λιμενικών υποδομών και να εκτελεί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα καθήκοντα του 
συγκεκριμένου λιμένα: συντονισμό και διαχείριση της κυκλοφορίας στον λιμένα, συντονισμό των 
δραστηριοτήτων των φορέων εκμετάλλευσης που βρίσκονται εγκαταστημένοι στον οικείο λιμένα 
και έλεγχο των δραστηριοτήτων των φορέων εκμετάλλευσης που βρίσκονται εγκαταστημένοι στον 
οικείο λιμένα· […] [10) ως «συλλογή των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου» νοείται η 
παραλαβή αποβλήτων πλοίων ή καταλοίπων φορτίου από οποιαδήποτε σταθερή, πλωτή ή κινητή 
εγκατάσταση ικανή να δέχεται απόβλητα ή κατάλοιπα φορτίου, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 
2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )·[…], 12) ως «σύμβαση παροχής 
λιμενικής υπηρεσίας» νοείται η επίσημη και νομικά δεσμευτική συμφωνία ή άλλη πράξη 
αντίστοιχου νομικού αποτελέσματος μεταξύ ενός παρόχου λιμενικών υπηρεσιών και ενός 
διαχειριστικού φορέα του λιμένα ή αρμόδιας αρχής, η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή μίας 
ή περισσοτέρων λιμενικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη του τρόπου ορισμού των παρόχων 
λιμενικών υπηρεσιών· 13) ως «πάροχος λιμενικών υπηρεσιών» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που παρέχει, ή επιθυμεί να παρέχει, έναντι αμοιβής μία ή περισσότερες κατηγορίες 
λιμενικών υπηρεσιών, […] ·16) ως «θαλάσσιος λιμένας» νοείται μια χερσαία και θαλάσσια έκταση 
που αποτελείται από υποδομές και εξοπλισμό που επιτρέπουν, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, τη 
φόρτωση και εκφόρτωσή τους, την αποθήκευση εμπορευμάτων, την παραλαβή και παράδοση των 
εν λόγω εμπορευμάτων και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, πληρωμάτων και άλλων 
ατόμων, καθώς και κάθε άλλη υποδομή που χρειάζονται οι επιχειρήσεις μεταφορών εντός της 
ζώνης του λιμένα»· 

Ακολούθως, στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», τίθενται τα εξής:  
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Στο «Άρθρο 3 Οργάνωση λιμενικών υπηρεσιών» ορίζεται ότι: «1. Σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, η πρόσβαση στην αγορά για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών σε θαλάσσιους λιμένες 
μπορεί να υπόκειται σε: α) ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών· β) 
περιορισμούς στον αριθμό των παρόχων· γ) υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας· δ) 
περιορισμούς σχετικά με τους εγχώριους φορείς. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν στο 
πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου να μην επιβάλουν καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 σε μία ή σε περισσότερες κατηγορίες λιμενικών υπηρεσιών. 3. Οι όροι της 
πρόσβασης στα μέσα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του λιμένα είναι δίκαιοι, εύλογοι και 
δεν εισάγουν διακρίσεις.» 

Σύμφωνα με το «Άρθρο 4 Ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών»  τίθεται ότι: 
«1. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει από τους 
παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων, τη συμμόρφωσή τους 
με ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εκτέλεση της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας. 2. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν μόνο τα εξής: α) τα 
επαγγελματικά προσόντα του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, του προσωπικού του ή των φυσικών 
προσώπων τα οποία διαχειρίζονται πραγματικά και συνεχώς τις δραστηριότητες του παρόχου 
λιμενικών υπηρεσιών· β) την οικονομική επάρκεια του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών· γ) τον 
εξοπλισμό που απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας υπό κανονικές και 
ασφαλείς συνθήκες και την ικανότητα διατήρησης αυτού του εξοπλισμού στο απαιτούμενο 
επίπεδο· δ) τη διαθεσιμότητα της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες, σε κάθε 
θέση πλεύρισης και χωρίς διακοπές, νυχθημερόν και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους· ε) τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών ή την ασφάλεια 
και προστασία του λιμένα ή της πρόσβασης σε αυτόν, των εγκαταστάσεών του, του εξοπλισμού και 
των εργατών και άλλων προσώπων· στ) τη συμμόρφωση με τις τοπικές, εθνικές, ενωσιακές και 
διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις ζ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις στον τομέα του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου που ισχύει στο κράτος μέλος του οικείου λιμένα, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων των εν ισχύι συλλογικών συμβάσεων, των απαιτήσεων 
επάνδρωσης και των απαιτήσεων σχετικά με τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, 
καθώς και με τους ισχύοντες κανόνες για τις επιθεωρήσεις εργασίας· η) τα εχέγγυα αξιοπιστίας του 
παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, όπως καθορίζονται σύμφωνα με τη σχετική εφαρμοστέα εθνική 
νομοθεσία, λαμβανομένων υπόψη τυχόν επιτακτικών λόγων αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του 
παρόχου λιμενικών υπηρεσιών. 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, όταν ένα κράτος μέλος 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να επιβάλει απαίτηση όσον αφορά τη σημαία ώστε να διασφαλίσει 
την πλήρη συμμόρφωση με την παράγραφο 2 στοιχείο ζ) για τα πλοία που χρησιμοποιούνται κυρίως 
για εργασίες ρυμούλκησης ή πρόσδεσης σε λιμένες που βρίσκονται στην επικράτειά του, 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την απόφασή του πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης 
διαγωνισμού ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει προκήρυξη διαγωνισμού, πριν από την επιβολή 
απαίτησης όσον αφορά τη σημαία. 4. Οι ελάχιστες απαιτήσεις: α) είναι διαφανείς, αντικειμενικές, 
δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές και σχετικές με την κατηγορία και τη φύση της οικείας 
λιμενικής υπηρεσίας· β) πληρούνται έως ότου λήξει το δικαίωμα παροχής λιμενικής υπηρεσίας. 5. 
Στην περίπτωση που οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν ειδικές γνώσεις για τις τοπικές 
συνθήκες, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκούς 
πρόσβασης στις πληροφορίες, υπό διαφανείς και που δεν εισάγουν διακρίσεις συνθήκες. 6. Στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 1, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δημοσιεύει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τη διαδικασία χορήγησης του 
δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των εν λόγω απαιτήσεων μέχρι τις 24 Μαρτίου 
2019 ή, σε περίπτωση που οι ελάχιστες απαιτήσεις αρχίζουν να ισχύουν μετά την εν λόγω 
ημερομηνία, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω 
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απαιτήσεων. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή ενημερώνει εκ των προτέρων 
τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών για τυχόν αλλαγές στα κριτήρια ή στη διαδικασία. 7. Το παρόν 
άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 7.» 

Σύμφωνα με το «Άρθρο 5 Διαδικασία διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις», 
ορίζεται ότι: «1. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή αντιμετωπίζει τους 
παρόχους λιμενικών υπηρεσιών κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό, ο οποίος δεν εισάγει 
διακρίσεις και αναλογικό. 2. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή χορηγεί ή 
αρνείται το δικαίωμα παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο εν πάση 
περιπτώσει δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την παραλαβή της αίτησης για τη χορήγηση 
του εν λόγω δικαιώματος και των απαιτούμενων εγγράφων. 3. Τυχόν τέτοια άρνηση του 
διαχειριστικού φορέα του λιμένα ή της αρμόδιας αρχής αιτιολογείται δεόντως με βάση τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. 4. Τυχόν περιορισμός ή 
τερματισμός από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την αρμόδια αρχή της διάρκειας του 
δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών αιτιολογείται δεόντως και συνάδει με την παράγραφο 
1.» 

Σύμφωνα με το «Άρθρο 6 Περιορισμοί στον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών» ορίζεται 
ότι: « 1. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δύναται να περιορίσει τον αριθμό 
των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για δεδομένη λιμενική υπηρεσία για έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους λόγους: α) σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης ή της παράκτιας ζώνης υπό 
την προϋπόθεση ότι ο περιορισμός είναι σύμφωνος με τις αποφάσεις ή τα σχέδια που 
συμφωνήθηκαν από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα και, κατά περίπτωση, από κάθε άλλη 
δημόσια αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·3.3.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 57/11 β) η απουσία τέτοιου περιορισμού εμποδίζει την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 7, μεταξύ άλλων όταν 
η απουσία αυτή οδηγεί σε υπερβολικά υψηλές δαπάνες σχετικά με την εκπλήρωση τέτοιου είδους 
υποχρεώσεων για τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, την αρμόδια αρχή ή τους χρήστες του 
λιμένα· γ) η απουσία τέτοιου περιορισμού αντιβαίνει στην ανάγκη να εξασφαλισθούν η ασφάλεια, 
η προστασία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών· δ) λόγω των 
χαρακτηριστικών των λιμενικών υποδομών ή του είδους της κυκλοφορίας στον λιμένα, η 
δραστηριοποίηση πολυάριθμων παρόχων λιμενικών υπηρεσιών στον λιμένα δεν θα ήταν δυνατή· 
ε) όταν έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ότι ένας λιμενικός 
τομέας ή υποτομέας, μαζί με τις λιμενικές του υπηρεσίες, ασκεί εντός κράτους μέλους 
δραστηριότητα η οποία είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 34 της 
οδηγίας αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου. 2. Με στόχο να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος η ευκαιρία να διατυπώσει 
παρατηρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή 
δημοσιεύει κάθε πρόταση για περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μαζί με την αιτιολόγησή της, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την 
έκδοση της απόφασης για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. 3. Ο 
διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δημοσιεύει την εκδοθείσα απόφαση για τον 
περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. 4. Όταν ο διαχειριστικός φορέας του 
λιμένα ή η αρμόδια αρχή αποφασίζει να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων λιμενικής υπηρεσίας, 
ακολουθείται διαδικασία επιλογής η οποία είναι ανοιχτή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν 
εισάγει διακρίσεις και είναι διαφανής. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή 
δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τη λιμενική υπηρεσία που πρέπει να παρασχεθεί και με τη 
διαδικασία επιλογής, και διασφαλίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν όντως πρόσβαση σε 
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όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των αιτήσεών τους. Στα ενδιαφερόμενα μέρη 
δίνεται αρκετός χρόνος ώστε να τους επιτραπεί να προβούν σε ουσιαστική αξιολόγηση και να 
προετοιμάσουν την αίτησή τους. Υπό κανονικές συνθήκες, η ελάχιστη αυτή προθεσμία ορίζεται σε 
30 ημέρες. 5. Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ε) και στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 8. 6. Όταν ο 
διαχειριστικός φορέας λιμένα ή η αρμόδια αρχή παρέχει λιμενικές υπηρεσίες είτε ο ίδιος / η ίδια ή 
μέσω νομικά ανεξάρτητης οντότητας την οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, το οικείο κράτος μέλος 
λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Ελλείψει 
τέτοιων μέτρων, οι πάροχοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από δύο, εκτός εάν ένας ή περισσότεροι 
από τους λόγους της παραγράφου 1 δικαιολογεί περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών 
υπηρεσιών σε έναν μόνον πάροχο. 7. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οι λιμένες τους 
που ανήκουν στο ολοκληρωμένο δίκτυο και δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 20 παράγραφος 
2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των 
παρόχων δεδομένης λιμενικής υπηρεσίας. Όταν ένα κράτος μέλος προβαίνει σε τέτοια απόφαση, 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.» 

Σύμφωνα με το «Άρθρο 7 Υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας» ορίζεται ότι: « 1. Τα κράτη 
μέλη δύνανται να αποφασίζουν να επιβάλλουν στους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας που αφορούν λιμενικές υπηρεσίες και δύνανται να παραχωρούν το 
δικαίωμα επιβολής τέτοιων υποχρεώσεων στον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή στην αρμόδια 
αρχή, προκειμένου να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ένα από τα εξής: α) τη διαθεσιμότητα της 
λιμενικής υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες, σε κάθε θέση πλεύρισης και χωρίς διακοπές, 
νυχθημερόν και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους· β) τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε όλους τους 
χρήστες επί ίσοις όροις· γ) την οικονομική προσιτότητα της υπηρεσίας σε ορισμένες κατηγορίες 
χρηστών· δ) την ασφάλεια, προστασία και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών· 
ε) την παροχή επαρκών μεταφορικών υπηρεσιών στο κοινό· και στ) την εδαφική συνοχή. 2. Οι 
υποχρεώσεις του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι σαφώς 
καθορισμένες, είναι διαφανείς, δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι επαληθεύσιμες, και 
εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση. 3. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να επιβάλει υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, για την ίδια υπηρεσία, σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κοινοποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις στην Επιτροπή. 4. Σε 
περίπτωση διακοπής των λιμενικών υπηρεσιών για τις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή όταν προκύπτει κίνδυνος εμφάνισης μιας παρόμοιας κατάστασης, 
ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης. 
Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης μπορούν να λάβουν τη μορφή άμεσης ανάθεσης, ώστε η υπηρεσία να 
ανατεθεί σε διαφορετικό πάροχο για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή είτε κινεί νέα διαδικασία 
επιλογής παρόχου λιμενικών υπηρεσιών είτε εφαρμόζει το άρθρο 8. Η εργατική κινητοποίηση που 
λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο δεν θεωρείται διακοπή των λιμενικών υπηρεσιών για 
την οποία μπορούν να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης.». 

Σύμφωνα με το «Άρθρο 12 Τέλη λιμενικών υπηρεσιών» ορίζεται ότι: «1. Τα τέλη για τις υπηρεσίες 
που παρέχονται από εγχώριο φορέα, στο πλαίσιο υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα 
τέλη για υπηρεσίες πλοήγησης που δεν εκτίθενται σε ουσιαστικό ανταγωνισμό και τα τέλη που 
εισπράττονται από παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο β), καθορίζονται κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ο οποίος δεν εισάγει διακρίσεις, 
και είναι αναλογικά με το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας. 2. Η πληρωμή των τελών για τις 
λιμενικές υπηρεσίες μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες πληρωμές, όπως η πληρωμή των τελών 
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λιμενικών υποδομών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος λιμενικών υπηρεσιών και, κατά 
περίπτωση, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα εξασφαλίζει ότι το ποσό για το τέλος της λιμενικής 
υπηρεσίας παραμένει εύκολα αναγνωρίσιμο από τον χρήστη της λιμενικής υπηρεσίας. 3. Στην 
περίπτωση επίσημης καταγγελίας, ο πάροχος λιμενικών υπηρεσιών θέτει, κατόπιν αιτήματος, στη 
διάθεση της σχετικής αρχής στο οικείο κράτος μέλος κάθε σχετική πληροφορία που αφορά τα 
στοιχεία που αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό της δομής και του ύψους των τελών 
λιμενικής υπηρεσίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1.». 

Τέλος, σύμφωνα με το «Άρθρο 13 Τέλη λιμενικών υποδομών» ορίζεται ότι: «1. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την είσπραξη τέλους λιμενικών υποδομών. Αυτό δεν εμποδίζει τους παρόχους 
λιμενικών υπηρεσιών οι οποίοι χρησιμοποιούν τις λιμενικές υποδομές να εισπράττουν τέλη για τις 
λιμενικές υποδομές. 2. Η πληρωμή των τελών για τις λιμενικές υποδομές μπορεί να ενσωματωθεί 
σε άλλες πληρωμές, όπως στην πληρωμή των τελών λιμενικών υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, 
ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα διασφαλίζει ότι το ποσό για το τέλος της λιμενικής υποδομής 
παραμένει εύκολα αναγνωρίσιμο από τον χρήστη της λιμενικής υποδομής. 3. Προκειμένου να 
συμβάλουν σε ένα αποτελεσματικό σύστημα χρέωσης υποδομών, η δομή και το επίπεδο των τελών 
λιμενικών υποδομών προσδιορίζονται σύμφωνα με την εμπορική στρατηγική και τα επενδυτικά 
σχέδια του κάθε λιμένα και συμμορφώνονται προς τους κανόνες ανταγωνισμού. Κατά περίπτωση, 
τα τέλη αυτά πληρούν επίσης τις γενικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο πλαίσιο της γενικής 
πολιτικής του οικείου κράτους μέλους για τους λιμένες. 4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
τα τέλη λιμενικών υποδομών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την οικονομική στρατηγική και 
την πολιτική χωροθέτησης του κάθε λιμένα, οι οποίες σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με ορισμένες 
κατηγορίες χρηστών ή προκειμένου να προωθηθούν η αποτελεσματικότερη χρήση των λιμενικών 
υποδομών, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ή οι υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, 
η ενεργειακή αποδοτικότητα ή η αποδοτικότητα των μεταφορών από πλευράς άνθρακα. Τα 
κριτήρια για την εν λόγω διαφοροποίηση είναι διαφανή, αντικειμενικά και δεν εισάγουν διακρίσεις, 
και συνάδουν με το δίκαιο του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων. Τα τέλη λιμενικών υποδομών μπορούν να λαμβάνουν υπόψη το εξωτερικό κόστος και 
να διαφέρουν ανάλογα με τις εμπορικές πρακτικές. 5. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η 
αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι χρήστες του λιμένα και οι εκπρόσωποι ή οι ενώσεις των χρηστών 
του λιμένα ενημερώνονται σχετικά με τη φύση και το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών. Ο 
διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι χρήστες των λιμενικών 
υποδομών ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στη φύση ή το επίπεδο των τελών λιμενικών 
υποδομών τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω αλλαγών. Ο 
διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται να κοινοποιεί τις 
διαφοροποιήσεις στα τέλη οι οποίες αποτελούν αποτέλεσμα επιμέρους διαπραγματεύσεων. 6. Σε 
περίπτωση υποβολής επίσημης καταγγελίας, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θέτει, κατόπιν 
αιτήματος, στη διάθεση της σχετικής αρχής του οικείου κράτους μέλους τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 και κάθε σχετική πληροφορία για τα στοιχεία που 
αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό της δομής και του ύψους των τελών λιμενικών 
υποδομών. Η εν λόγω αρχή θέτει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση της Επιτροπής κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.». 

ΙΙΙ. Προοίμιο και άρθρα της 883/2019 Οδηγίας 

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 36 της Οδηγίας (ΕΕ) 883/2019 «σχετικά με τις λιμενικές υπηρεσίες 
εγκατάστασης παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ» προβλέπεται ότι: «Ο κανονισμός 
(ΕΕ) 352/2017 το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου περιλαμβάνει την παροχή λιμενικών 
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εγκαταστάσεων παραλαβής στις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Προβλέπει 
κανόνες για τη διαφάνεια της διάρθρωσης των χρεώσεων που επιβάλλονται για τη χρήση λιμενικών 
υπηρεσιών, διαβούλευση με τους χρήστες των λιμένων και διαδικασίες διεκπεραίωσης 
καταγγελιών. Η παρούσα οδηγία βαίνει πέραν του πλαισίου που προβλέπεται στον εν λόγω 
κανονισμό, διότι προβλέπει αναλυτικότερες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των 
συστημάτων κάλυψης του κόστους των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων από 
πλοία και για τη διαφάνεια της διάρθρωσης του κόστους.».  

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 883/2019, το οποίο φέρει τον τίτλο «Συστήματα κάλυψης 
του κόστους» προβλέπεται ότι: «1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κόστος της λειτουργίας 
λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για την παραλαβή και την επεξεργασία αποβλήτων από 
πλοία, πλην των καταλοίπων φορτίου, καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία. Το εν λόγω 
κόστος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 4. 2. Τα συστήματα κάλυψης 
του κόστους δεν παρέχουν κίνητρο στα πλοία να απορρίπτουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα. Για 
τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν όλες τις ακόλουθες αρχές στον σχεδιασμό και στη 
λειτουργία των συστημάτων κάλυψης του κόστους: α) τα πλοία καταβάλλουν έμμεσο τέλος, 
ανεξαρτήτως της παράδοσης αποβλήτων σε λιμενική εγκατάσταση παραλαβής· β) το έμμεσο τέλος 
καλύπτει: i) το έμμεσο διοικητικό κόστος· ii) σημαντικό μέρος των άμεσων λειτουργικών δαπανών, 
όπως ορίζει το παράρτημα 4, το οποίο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30 % του συνολικού άμεσου 
κόστους για την πραγματική παράδοση αποβλήτων κατά το παρελθόν έτος, με δυνατότητα να 
λαμβάνεται επίσης υπόψη το κόστος που συνδέεται με τον αναμενόμενο όγκο κυκλοφορίας για το 
επόμενο έτος· γ) προκειμένου να παρασχεθεί μέγιστο κίνητρο για την παράδοση αποβλήτων του 
παραρτήματος V της σύμβασης MARPOL πλην των καταλοίπων φορτίου, δεν επιβάλλεται άμεσο 
τέλος για τα απόβλητα αυτά, προκειμένου να διασφαλίζεται δικαίωμα παράδοσης χωρίς 
πρόσθετες χρεώσεις βάσει του όγκου των παραδιδόμενων αποβλήτων, εκτός όταν αυτός ο όγκος 
παραδιδόμενων αποβλήτων υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα αποθήκευσης αποβλήτων που 
αναφέρεται στο έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2 της παρούσας οδηγίας· τα 
απόβλητα που αλιεύονται παθητικά καλύπτονται από αυτό το καθεστώς, περιλαμβανομένου δε 
και του δικαιώματος παράδοσης· δ) προκειμένου οι δαπάνες συλλογής και επεξεργασίας των 
αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά να μη βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους χρήστες του 
λιμένα, τα κράτη μέλη καλύπτουν, κατά περίπτωση, τις εν λόγω δαπάνες με τα έσοδα που 
προκύπτουν από εναλλακτικά συστήματα χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων από συστήματα 
διαχείρισης αποβλήτων και από διαθέσιμους ενωσιακούς, εθνικούς ή περιφερειακούς πόρους· ε) 
προκειμένου να ενθαρρύνουν την παράδοση καταλοίπων καθαρισμού δεξαμενών που περιέχουν 
υψηλού ιξώδους εμμένουσες πλέουσες ουσίες, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν κατάλληλα 
οικονομικά κίνητρα για την εν λόγω παράδοση· στ) το έμμεσο τέλος δεν περιλαμβάνει τα απόβλητα 
από συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, των οποίων το κόστος καλύπτεται με βάση τους τύπους 
και τις ποσότητες αποβλήτων που παραδίδονται. 3. Το μέρος του κόστους που δεν καλύπτεται, 
ενδεχομένως, από το έμμεσο τέλος, καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων 
που παραδίδονται πραγματικά από το πλοίο. 4. Τα τέλη μπορούν να διαφοροποιούνται με βάση τα 
εξής: α) την κατηγορία, τον τύπο και το μέγεθος του πλοίου· β) την παροχή υπηρεσιών σε πλοία 
εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας στον λιμένα· ή γ) την επικινδυνότητα των αποβλήτων· 5. 
Τα τέλη μειώνονται με βάση τα εξής: α) το είδος εμπορικής δραστηριότητας που εκτελεί το πλοίο, 
ιδίως όταν το πλοίο εκτελεί θαλάσσιες εμπορικές μεταφορές μικρών αποστάσεων· β) βάσει του 
σχεδιασμού, του εξοπλισμού και της λειτουργίας του πλοίου αποδεικνύεται ότι το πλοίο παράγει 
μειωμένες ποσότητες αποβλήτων και διαχειρίζεται τα απόβλητά του με βιώσιμο και 
περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Έως τις 28 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για 
να καθορίσει τα κριτήρια προσδιορισμού ότι το πλοίο πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων επί του πλοίου. Οι εν λόγω 
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εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 20 παράγραφος 
2. 6. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα επιβαλλόμενα τέλη είναι δίκαια, καθορίζονται με 
διαφάνεια, είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, δεν εισάγουν διακρίσεις και αντιστοιχούν στο κόστος των 
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που διατίθενται και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται, το ύψος 
των τελών και η βάση υπολογισμού τους κοινοποιούνται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους 
στο οποίο βρίσκεται ο λιμένας και, κατά περίπτωση, σε γλώσσα που χρησιμοποιείται διεθνώς, 
στους χρήστες των λιμένων στο πρόγραμμα παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. 7. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν τη συλλογή δεδομένων παρακολούθησης σχετικά με τον όγκο και την ποσότητα 
των αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά και υποβάλλουν αυτά τα δεδομένα παρακολούθησης 
στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, βάσει των εν λόγω δεδομένων παρακολούθησης, δημοσιεύει έκθεση 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και εν συνεχεία, ανά δύο έτη. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό των μεθόδων περί των δεδομένων παρακολούθησης και του 
μορφότυπου υποβολής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.». 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 883/2019 υπό τον τίτλο «Εξαιρέσεις» 
προβλέπεται ότι: «1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν πλοίο που καταπλέει στους λιμένες τους 
από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6, στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο άρθρο 8 
(«η εξαίρεση»), εάν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) το πλοίο 
εκτελεί τακτική γραμμή με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς· β) υπάρχει διακανονισμός που 
εγγυάται την παράδοση των αποβλήτων και την καταβολή του τέλους σε λιμένα ευρισκόμενο στη 
διαδρομή του πλοίου ο οποίος: i) αποδεικνύεται από υπογεγραμμένη σύμβαση με λιμένα ή 
ανάδοχο στον τομέα των αποβλήτων και από αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων· ii) έχει 
κοινοποιηθεί σε όλους τους λιμένες που βρίσκονται στη διαδρομή του πλοίου· και iii) έχει γίνει 
δεκτός από τον λιμένα όπου πραγματοποιούνται η παράδοση και η καταβολή, που μπορεί να είναι 
λιμένας της Ένωσης ή άλλος λιμένας, στον οποίο, όπως αποδεικνύεται βάσει των πληροφοριών που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και 
επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 13 και στο GISIS, διατίθενται επαρκείς εγκαταστάσεις· γ) η 
εξαίρεση δεν επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια στη θάλασσα, την υγεία, τη διαβίωση 
στο πλοίο ή τις συνθήκες εργασίας ή στο θαλάσσιο περιβάλλον. 2. Εάν χορηγηθεί η εξαίρεση, το 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο λιμένας εκδίδει πιστοποιητικό εξαίρεσης, βάσει του 
μορφότυπου που προβλέπεται στο παράρτημα 5, στο οποίο επιβεβαιώνεται ότι το πλοίο πληροί 
τους αναγκαίους όρους και απαιτήσεις για την εφαρμογή της εξαίρεσης και αναφέρεται η διάρκεια 
της εξαίρεσης. 3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πληροφορίες του πιστοποιητικού εξαίρεσης 
ηλεκτρονικά στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που 
αναφέρεται στο άρθρο 13. 4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποτελεσματική παρακολούθηση 
και επιβολή των διακανονισμών για την παράδοση και την καταβολή του τέλους οι οποίοι ισχύουν 
για τα εξαιρούμενα πλοία που καταπλέουν στους λιμένες τους. 5. Παρά τη χορηγηθείσα εξαίρεση, 
ένα πλοίο δεν μεταβαίνει στον επόμενο λιμένα κατάπλου, εάν δεν υπάρχει επαρκής ειδική 
ικανότητα αποθήκευσης για το σύνολο των αποβλήτων που έχουν συσσωρευθεί και που θα 
συσσωρευθούν κατά το προβλεπόμενο δρομολόγιο του πλοίου έως τον επόμενο λιμένα 
κατάπλου.». 

ΙV. Προοίμιο σημεία 1, 10 και 14 και Άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ. 

Η Οδηγία 2000/59/ΕΚ επεδίωξε να ρυθμίσει το ζήτημα των απορρίψεων αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων στη θάλασσα, από πλοία που χρησιμοποιούν τους λιμένες της 
ένωσης, με διατάξεις οι οποίες εξασφαλίζουν τη διάθεση επαρκών λιμενικών εγκαταστάσεων για 
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την παραλαβή τους, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κατ’ 
εφαρμογή και της διεθνούς συμβάσεως Marpol 73/78. 

Σύμφωνα, εν προκειμένω, με το Προοίμιο της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ προβλέπεται ότι: «Εκτιμώντας 
τα ακόλουθα: (1) Η κοινοτική πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο 
προστασίας στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης καθώς και στην 
αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”. […] 

(10) Οι επαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των 
χρηστών, από το μεγαλύτερο εμπορικό πλοίο μέχρι το μικρότερο σκάφος αναψυχής, καθώς και του 
περιβάλλοντος, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων που τις 
χρησιμοποιούν η υποχρέωση να εξασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκών λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής παρέχει στα κράτη µέλη υψηλό βαθμό ελευθερίας ώστε να ρυθμίζουν την παραλαβή 
των αποβλήτων κατά τον πλέον αρμόζοντα τρόπο και τους επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν 
σταθερές εγκαταστάσεις παραλαβής ή να ορίζουν φορείς παροχής υπηρεσιών οι οποίοι θα 
μεταφέρουν στους λιμένες κινητές μονάδες παραλαβής αποβλήτων όποτε αυτό απαιτείται η 
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται επίσης την υποχρέωση παροχής όλων των αναγκαίων υπηρεσιών 
ή/και άλλων συνοδευτικών ρυθμίσεων για τη δέουσα και επαρκή χρήση των εγκαταστάσεων 
αυτών. (14). Με βάση την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, το κόστος των λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων πλοίου, θα πρέπει 
να καλύπτεται από τα πλοία χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος, το σύστημα των τελών θα 
πρέπει να ενθαρρύνει την παράδοση των αποβλήτων πλοίων στους λιμένες αντί της απόρριψης 
στη θάλασσα τούτο μπορεί να διευκολυνθεί αν οριστεί ότι όλα τα πλοία συνεισφέρουν στο κόστος 
της παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων πλοίων ώστε να μειωθεί το οικονομικό κίνητρο της 
απόρριψης στη θάλασσα, [...] τα κράτη μέλη, θα πρέπει να […] διατηρήσουν την αρμοδιότητα να 
καθορίζουν εάν και σε ποιο βαθμό τα τέλη που αφορούν τις ποσότητες που παραδίδουν 
πραγματικά τα πλοία θα περιληφθούν στα συστήματα κάλυψης του κόστους χρήσης λιμενικών 
εγκαταστάσεων οι επιβαρύνσεις για τη χρήση των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι δίκαιες, να 
μην εισάγουν διακρίσεις και να καθορίζονται με διαφάνεια. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Προγράμματα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων» » της Οδηγίας 
προβλέπεται ότι «1. Για κάθε λιμένα καταρτίζεται και εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα 
παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και 
ιδίως με τους χρήστες του λιμένα ή τους εκπροσώπους αυτών, με γνώμονα τις απαιτήσεις των 
άρθρων 4, 6, 7, 10 και 12. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με την κατάρτιση των προγραμμάτων 
αυτών καθορίζονται στο Παράρτημα I. 2. Τα προγράμματα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν, εφόσον απαιτείται για λόγους 
αποτελεσματικότητας, να καταρτίζονται σε περιφερειακό πλαίσιο με τη δέουσα συμμετοχή κάθε 
λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται για κάθε επιμέρους λιμένα ποιές εγκαταστάσεις 
παραλαβής είναι απαραίτητες και ποιές είναι διαθέσιμες. 3. Τα κράτη μέλη αξιολογούν και 
εγκρίνουν το πρόγραμμα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, παρακολουθούν την εφαρμογή 
του και εξασφαλίζουν την επανέγκρισή του τουλάχιστον ανά τριετία καθώς και μετά από 
σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του λιμένα.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Οδηγίας 2000/59, με τίτλο «Τέλη για τα απόβλητα πλοίου» 
προβλέπεται ότι: «1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το κόστος των λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής αποβλήτων πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και της τελικής διάθεσης 
των αποβλήτων, να καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία. 2. Τα συστήματα κάλυψης 
του κόστους χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής πρέπει να μην παρέχουν κίνητρο 
στα πλοία να απορρίπτουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οι 
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ακόλουθες αρχές στα πλοία, πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής με άδεια 
μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ: α) όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένα κράτους μέλους 
συνεισφέρουν σημαντικά στο κόστος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανεξαρτήτως του εάν 
χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ή όχι. Στις σχετικές ρυθμίσεις είναι δυνατόν να συγκαταλέγεται 
η ενσωμάτωση του τέλους στα λιμενικά τέλη ή η επιβολή ιδιαίτερου σταθερού τέλους αποβλήτων. 
Τα τέλη μπορούν να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση, μεταξύ άλλων, με την κατηγορία, τον τύπο 
και το μέγεθος του πλοίου β) το μέρος του κόστους που δεν καλύπτεται, ενδεχομένως, από το τέλος 
που αναφέρεται στο σημείο α), καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων 
πλοίου που παραδίδουν πραγματικά τα πλοία·γ) επιτρέπεται η μείωση των τελών, εάν η 
περιβαλλοντική διαχείριση του πλοίου, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η λειτουργία του είναι 
τέτοια ώστε ο πλοίαρχος να μπορεί να αποδείξει ότι το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες 
αποβλήτων. 3. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα επιβαλλόμενα τέλη είναι δίκαια, καθορίζονται 
με διαφάνεια, δεν εισάγουν διακρίσεις, και αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων και 
υπηρεσιών που προσφέρονται και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται, το ύψος των τελών και η 
βάση υπολογισμού τους θα πρέπει να διευκρινίζονται στους χρήστες των λιμένων. 4. Η Επιτροπή, 
εντός τριών ετών από της ημερομηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία θα αξιολογεί τις επιπτώσεις στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και τους τρόπους ροής των αποβλήτων από τις διαφορές μεταξύ των 
συστημάτων κάλυψης του κόστους τα οποία υιοθετούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η 
έκθεση αυτή συντάσσεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και 
εκπροσώπους των λιμένων. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι αναγκαίο βάσει της εν λόγω 
αξιολόγησης, πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας, με τη θέσπιση συστήματος που 
προβλέπει την καταβολή εκ μέρους όλων των πλοίων, που καταπλέουν σε λιμένα κράτους μέλους, 
κατάλληλου ποσοστού, όχι λιγότερου του ενός τρίτου, του κόστους που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ανεξαρτήτως της πραγματικής χρήσεως από αυτά των εγκαταστάσεων, ή ενός 
εναλλακτικού συστήματος με ισοδύναμο αποτέλεσμα.». 

V. Άρθρα 5 και 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ, η οποία αντικατέστησε την υπ’ αριθ. 
3418/07/2002 ΚΥΑ που μετέφερε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ στην ελληνική έννομη 
τάξη. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων» της ίδιας Κ.Υ.Α. 
προβλέπεται ότι: «1. Για την παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων από τις ως άνω λιμενικές 
εγκαταστάσεις καταρτίζεται και εφαρμόζεται, για κάθε λιμένα, κατάλληλο σχέδιο, με γνώμονα τις 
απαιτήσεις των άρθρων 4, 6, 7,10,12 και του Παραρτήματος Ι. Στο παραπάνω σχέδιο παραλαβής 
και διαχείρισης αποβλήτων το οποίο ονομάζεται, στο εξής, χάριν συντομίας, "σχέδιο", θα 
περιγράφονται υποχρεωτικώς όλες οι φάσεις παραλαβής, συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής 
αποθήκευσης, πιθανής επεξεργασίας και οριστικής νόμιμης διάθεσης των παραγόμενων 
αποβλήτων στα λιμάνια, με την τήρηση, φυσικά, της σχετικής τελωνειακής διαδικασίας, όπως αυτή 
ορίζεται από τις τελωνειακές διατάξεις. 2. Τα σχέδια μπορούν, κατόπιν συμφωνίας των αρμοδίων 
φορέων διαχείρισης λιμένων, να καταρτίζονται-συμπληρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο, για 
περισσότερους τους ενός λιμένες, με τη δέουσα συμμετοχή του κάθε λιμένα υπό την προϋπόθεση 
ότι προσδιορίζεται για κάθε επιμέρους λιμένα ποιες εγκαταστάσεις παραλαβής είναι απαραίτητες 
και ποιες είναι διαθέσιμες. 3. Τα σχέδια καταρτίζονται με ευθύνη των φορέων διαχείρισης λιμένων 
και υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε τρία (03) αντίγραφα. Σε περίπτωση που 
το σχέδιο δεν είναι πλήρες και δεν καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις της παρούσας, η αρμόδια 
Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, το αργότερο εντός είκοσι (20) 
ημερών από την παραλαβή του, ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο φορέα διαχείρισης λιμένα, ο 
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οποίος υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου το σχέδιο. Εφόσον το σχέδιο είναι πλήρες και καλύπτει 
επαρκώς τις απαιτήσεις της παρούσας η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής διαβιβάζει ένα αντίγραφο του σχεδίου στη αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος 
της οικείας Περιφέρειας και ένα στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Εντός (01) ενός μηνός 
από την ημερομηνία παραλαβής των σχεδίων, οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες υποχρεούνται να 
διαβιβάσουν τη γνωμοδότηση τους στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. Η μη 
αποστολή γνωμοδότησης μέχρι τη λήξη του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος θεωρείται 
ως θετική γνωμοδότηση. Η έγκριση του σχεδίου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 4. Η έγκριση των σχεδίων ισχύει για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται στην εγκριτική απόφαση και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια. Τα σχέδια επανυποβάλλονται προς έγκριση από τους αρμόδιους 
φορείς διαχείρισης λιμένων κάθε φορά, μετά από τις παρακάτω τροποποιήσεις στη λειτουργία των 
λιμένων: α. Αλλαγή των αναδόχων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου. β. Αλλαγή της διαδικασίας παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου. γ. Αλλαγές οι οποίες τροποποιούν σημαντικά το μέγεθος - χαρακτήρα - λειτουργία του 
λιμένα. 5. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων πραγματοποιείται από τη Γενική 
Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. και Λιμενική Αρχή, 
καθώς και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Νομαρχίας και της Περιφέρειας. Οι φορείς διαχείρισης 
λιμένων υποχρεούνται να υποβάλουν εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση 
της λιμενικής εγκατάστασης όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 της υπ` αριθμ. 13588/725/2006 
κοινής υπουργικής απόφασης και προδιαγράφεται στο κεφ. 13 του Παραρτήματος του άρθρου 4 
της υπ` αριθμ. 24944/1159/2006 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, στις ανωτέρω 
Υπηρεσίες. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των πλοίων 
που κατέπλευσαν στο λιμένα, τον αριθμό των πλοίων που παρέδωσαν απόβλητα και κατάλοιπα 
φορτίου, τις ποσότητες των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, ανά κωδικό ΕΚΑ, που 
παρελήφθησαν από τα πλοία. Επίσης θα περιέρχονται πληροφορίες για τυχόν προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του σχεδίου και για τη διαδικασία που αυτά 
αντιμετωπίστηκαν. 6. Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των λιμένων, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας τους.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 «Τέλη για τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία» της ΚΥΑ προβλέπεται 
ότι: «1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων μεριμνούν ώστε το κόστος των λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
της τελικής διάθεσης των αποβλήτων, να καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία. 2. Το 
τέλος αυτό για τους λιμένες των οποίων οι φορείς διαχείρισης υπάγονται στις ρυθμίσεις του 
Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 “Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί” (Α΄ 314) εγκρίνεται από τη 
Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών κατόπιν γνωμοδότησης της 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα τέλη των υπολοίπων λιμένων εγκρίνονται από τη Γενική 
Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής. 3. Τα συστήματα κάλυψης του κόστους χρήσης των λιμενικών 
εγκαταστάσεων παραλαβής πρέπει να μην παρέχουν κίνητρο στα πλοία να απορρίπτουν τα 
παραπάνω απόβλητα στη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές στα 
πλοία, πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών 
το πολύ: α. όλα τα πλοία που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα συνεισφέρουν σημαντικά στο κόστος 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ή όχι. 
Στις σχετικές ρυθμίσεις είναι δυνατόν να συγκαταλέγεται η ενσωμάτωση του τέλους στα λιμενικά 
τέλη ή η επιβολή ιδιαίτερου σταθερού τέλους των παραπάνω αποβλήτων. Τα τέλη μπορούν να 
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διαφοροποιούνται σε συνάρτηση, μεταξύ άλλων, με την κατηγορία, τον τύπο και το μέγεθος του 
πλοίου, β. το μέρος του κόστους που δεν καλύπτεται, ενδεχομένως, από το τέλος που αναφέρεται 
στο εδάφιο (α), καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται 
στα πλοία και που παραδίδονται πραγματικά, γ. επιτρέπεται η μείωση των τελών, εάν η 
περιβαλλοντική διαχείριση του πλοίου, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η λειτουργία του είναι 
τέτοια ώστε ο πλοίαρχος να μπορεί να αποδείξει στους αρμόδιους φορείς διαχείρισης λιμένων ότι 
το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων. 4. Τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής 
με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ υποχρεούνται στην παράδοση των αποβλήτων που 
παράγονται στα πλοία αυτά και στην καταβολή αναλόγου τέλους. 5. Τα επιβαλλόμενα τέλη θα 
πρέπει να είναι δίκαια, να καθορίζονται με διαφάνεια, να μην εισάγουν διακρίσεις, και να 
αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που προσφέρονται και, κατά 
περίπτωση, χρησιμοποιούνται. Το ύψος των τελών και η βάση υπολογισμού τους θα πρέπει να 
διευκρινίζονται στους χρήστες των λιμένων, από τους φορείς διαχείρισης, όταν ζητούνται. 6. Τα 
τέλη καταβάλλονται στο φορέα διαχείρισης του κάθε λιμένα με μέριμνα του πλοιάρχου ή του 
νομίμου εκπροσώπου του πλοίου. Σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης απόδοσης των τελών 
στους φορείς διαχείρισης των λιμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 20 του 
ν. 3622/2007.». 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά  

Με το από 27ης Φεβρουαρίου 2020 αίτημα της Ο.Λ.Β. Α.Ε., είχε προβληθεί η αναγκαιότητα άμεσης 
λύσης επί ζητήματος που έχει ανακύψει εν όψει της λήξης συμβάσεως με ανάδοχο/πάροχο 
υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίου.  

Ειδικότερα, είχε προβληθεί ότι με την ακύρωση του υπ’ αρ. 3/2019 ανοικτού διαγωνισμού από την 
Α.Ε.Π.Π., δυνάμει της υπ’ αρ. 7/2020 απόφασης της Επταμελούς Συνθέσεως αυτής, ληφθείσα 
κατόπιν προδικαστικής προσφυγής υποψηφίας αναδόχου εταιρείας, διακυβεύεται η αδιάλειπτη 
παροχή υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίου, καταπλεόντων σε λιμένες της 
αρμοδιότητάς της.  

Κατόπιν τούτου, η Αρχή παρεμβαίνοντας διορθωτικά στο πλαίσιο άσκησης των ρυθμιστικών 
αρμοδιοτήτων της, υιοθέτησε με την υπ’ αριθμ. 150/2020 Απόφασή της, το κείμενο της υπ’ αριθμ. 
02/2020 Δεσμευτικής Οδηγίας Ρ.Α.Λ., παρέχοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο μία προσωρινή λύση  
περιορισμένης ισχύος έως της εκδόσεως Υπουργικής Αποφάσεως από τα αρμόδια όργανα, η οποία 
θα ρυθμίζει το τεθέν ζήτημα οριστικά, προς εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, δίχως να 
διακυβεύεται η προστασία του περιβάλλοντος.   

Αναφορικά δε, με το τεθέν εκ μέρους της Αρχής ερώτημα, ήτοι εάν η Ο.Λ.Β. Α.Ε. έχει προβεί σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017, η Ο.Λ.Β. Α.Ε. 
επισημαίνει στην με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1353/23.7.2020 επιστολή της ότι ως ενδεδειγμένες ενέργειες 
για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 λογίζονται αφενός η τροποποίηση της υπ’ αρ. 
4497/2019 Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί και η λιμενική 
υπηρεσία παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων στο ρυθμιστικό της πεδίο και 
αφετέρου η έγκριση υιοθέτησης μέτρων (εφεξής: Μέτρα), ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση  
εφαρμογή του Κανονισμού 352/2017 επί της παροχής της διαλαμβανόμενης, στο ρυθμιστικό πεδίο 
του Κανονισμού, λιμενικής υπηρεσίας της παραλαβής και συλλογής αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου στο λιμένα του Βόλου, ο οποίος τελεί υπό τη διαχείριση της Ο.Λ.Β. Α.Ε.. 

Η Αρχή, όπως προκύπτει από το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 179/2020 Απόφασής της, εξετάζοντας 
την προτεινόμενη εκ μέρους της Ο.Λ.Β. Α.Ε. τροποποίηση της υπ’ αρ. 4497/2019 αποφάσεως του 
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Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., έκρινε ότι αποτελεί βήμα προς την εναρμόνιση με την εθνική και την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία καθώς και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο ενώ, περαιτέρω, αποφασίστηκε η κατά 
προτεραιότητα, και σε σχέση με τα ισχύοντα βάσει του Κανονισμού Προτεραιοποίησης Υποθέσεων 
της Ρ.Α.Λ., εξέταση των υποβαλλόμενων εκ μέρους της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Μέτρων ώστε να καταστεί 
δυνατή η άμεση εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017. 

 

Δ. Υπαγωγή – Αιτιολογικό 

I. Ισχύς, ερμηνεία και εφαρμογή του Κανονισμού 

1. Ο Κανονισμός έχει άμεση ισχύ σε όλες τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να 
απαιτείται εισαγωγή του στην εσωτερική νομοθεσία με την θέσπιση εθνικής νομοθεσίας, όπως 
συμβαίνει με τις Οδηγίες. Βεβαίως, ο εθνικός νομοθέτης ή τα διοικητικά όργανα δύνανται να 
ρυθμίζουν ειδικότερα, συνήθως τεχνικής φύσεως ζητήματα και σημεία τα οποία καταλείπονται 
στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.  

Συνεπώς, για την Ελλάδα, η κατάργηση του άρθρου 105 Ν. 4504/2017 (Εθνικού Εφαρμοστικού 
Νόμου του Κανονισμού) δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την άμεση και υποχρεωτική 
εφαρμογή στη Χώρα μας των διατάξεων του Κανονισμού. Κανένα απολύτως νομοθετικό ή 
διοικητικό κείμενο ή δικαστική απόφαση (δεν) έχει την εξουσία να αναιρέσει την ισχύ του 
Κανονισμού ή να καταστήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις  διατάξεις του ανεφάρμοστες ή 
αναποτελεσματικές στην πράξη, άλλως τούτες είναι μη συμβατές με το δίκαιο της Ε.Ε..  

Ο Κανονισμός έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 του Συντάγματος, δηλαδή υπερέχει έναντι 
οιουδήποτε εσωτερικού νόμου, και κάθε κανονιστικής ή άλλης διοικητικής πράξης, με μοναδική 
εξαίρεση το Σύνταγμα. Πρόκειται για την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου που έχει 
καθιερωθεί, διαχρονικά, με αποφάσεις του ΔΕΕ και δεν μπορεί να αναιρεθεί με οποιαδήποτε 
απόφαση εσωτερικού οργάνου οποιασδήποτε χώρας – μέλους της Ε.Ε. Έτσι όλοι οι νόμοι και οι 
διοικητικές πράξεις πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να μην είναι 
ασύμβατοι / ες προς τον Κανονισμό. 

Ενδεχόμενη ασυμβατότητα προς τον Κανονισμό μπορεί να δημιουργηθεί εξ αιτίας της υπ’ αριθμ. 
8111.1/41/09 (ΦΕΚ Β 412/6.03.2009) ΚΥΑ με θέμα: «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας.», λόγω ότι η ανωτέρω ΚΥΑ στο 
άρθρο 5 αυτής προβλέπει την ύπαρξη σχεδίου συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων από κάθε 
λιμένα. Σε κάποια τέτοια σχέδια προβλέπεται η ύπαρξη ενός και μόνο παρόχου της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας, ο οποίος αποκαλείται ‘’ανάδοχος’’. Τούτο είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι αντίθετο 
προς τον Κανονισμό με την έννοια ότι δεν θα έχουν τηρηθεί προηγουμένως οι προϋποθέσεις που 
θέτει για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων. Η ύπαρξη ενός τέτοιου σχεδίου, (έστω και 
κυρωθέντος από την διοίκηση) δεν πρέπει να αποτελέσει νόμιμο λόγο μη εφαρμογής των 
διατάξεων του Κανονισμού για την ύπαρξη πολλαπλών παρόχων.  

Ομοίως δεν μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή του Κανονισμού οι ΚΥΑ που εκδίδονται με 
σκοπό τον καθορισμό των λιμενικών τελών για την παροχή της υπηρεσίας. 

Οι ΚΥΑ και οι λοιπές διοικητικές πράξεις του πιο πάνω αντικειμένου πρέπει να ερμηνεύονται και 
να εφαρμόζονται με τρόπο συμβατό προς τον Κανονισμό, διαφορετικά είναι ανίσχυρες. 
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2. Ο Κανονισμός, ως ενωσιακή νομοθεσία, ερμηνεύεται αυθεντικά και ενιαία για όλες τις χώρες 
μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 290 της Σ.Λ.Ε.Ε.), η οποία διευκρινίζει ή συμπληρώνει 
τους ορισμούς του. 

Στην Ελλάδα, ο Κανονισμός εποπτεύεται, ως προς την τήρηση των εξ αυτού υποχρεώσεων, από την 
Αρχή, η οποία είναι η αρμόδια (αρθ.2 παρ.3 Κανονισμού) για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, 
δεσμευτικών οδηγιών, εγκυκλίων, προτύπων, την λήψη ρυθμιστικών μέτρων, κλπ. (βλ. άρθρ. 112, 
113 και 113Α Ν. 4389/2016, όπως ισχύουν μετά το Ν. 4597/2019). Η Αρχή έχει δηλωθεί από την 
Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως αρμόδιος Εθνικός Φορέας για την εποπτεία και τη ρύθμιση 
θεμάτων του Κανονισμού, καθώς και για τον χειρισμό καταγγελιών σε σχέση με ενδεχόμενη 
παραβίασή του. Άλλος φορέας της διοίκησης δεν μπορεί να αναλάβει μόνος τον αυτό ρόλο, ακόμη 
και αν ήθελε υποτεθεί ότι θα είχε αντίστοιχη εξουσία σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις του 
εσωτερικού δικαίου, καθόσον το όλο θέμα αφορά στην ερμηνεία και εφαρμογή ευρωπαϊκής, 
ρυθμίζεται δε με (τις πιο πάνω) ειδικές διατάξεις του νόμου. 

Η Αρχή αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για την τήρηση του Κανονισμού στην Ελλάδα, και στην 
αρμοδιότητα υπάγεται και η έκδοση οδηγιών, εγκυκλίων κλπ. αναφορικά με την εφαρμογή του 
Κανονισμού. Το Υπουργείο Ναυτιλίας / Γενική Γραμματεία Λιμένων έχει αρμοδιότητα αναφορικά 
με  την λειτουργία των κατάλληλων λιμενικών υποδομών για την συλλογή και διαχείριση των 
αποβλήτων των πλοίων (Οδηγία 2000/59/ΕΚ, Οδηγία 2007/71/ΕΚ, Οδηγία 2019/883/ΕΕ και ΚΥΑ 
8111.1/41/2009). Αντικείμενο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η λειτουργία των λιμενικών 
υποδομών με σκοπό την παροχή της πιο πάνω υπηρεσίας, καθώς και η στρατηγική της 
χρησιμοποίησης τους ώστε να επέλθει το βέλτιστο αποτέλεσμα, συντασσομένου από το λιμένα και 
εγκρινομένου από την διοίκηση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, ενώ αντικείμενο 
του Κανονισμού είναι αυτή καθ’ εαυτή η παροχή της υπηρεσίας και η εφαρμογή κοινών κανόνων 
χρηματοοικονομικής διαφάνειας. 

II. Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής – Σκοπός του Κανονισμού 

1.- Ο Κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινούς κανόνες 
σχετικά με την χρηματοοικονομική διαφάνεια και τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών και υποδομών. 
Εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στην συλλογή αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, σε όλους 
τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως απαριθμούνται το 
παράρτημα 2 του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 1315/2013. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και τα δύο 
μεγαλύτερα ελληνικά λιμάνια, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Το γεγονός της ιδιωτικοποιήσεως 
των λιμένων αυτών και της συνάψεως με το Δημόσιο συμβάσεων παραχώρησης που κυρώθηκαν 
με νόμο, δεν μπορεί να τους εξαιρέσει από την εφαρμογή του Κανονισμού, αφού πρόκειται για 
αναγκαστικού δικαίου νομοθέτημα του ενωσιακού δικαίου, το οποίο προωθεί τον ελεύθερο  
ανταγωνισμό (αρθρ 106 ΣΛΕΕ) και αφορά το σύνολο των λιμένων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του.(βλ επιπρόσθετα και αρθρ 6 παρ.2, καθώς και άρθρ. 4 παρ.4β , ν.4404/2016).  

Η γενικότητα της εφαρμογής του Κανονισμού διακηρύσσεται στις μεταγενέστερες Συμβάσεις 
Παραχώρησης, στις οποίες γίνεται σαφής μνεία ότι οι ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων 
υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που θα 
αφορούν την υλοποίηση περιβάλλοντος απελευθερωμένης παροχής λιμενικών υπηρεσιών (άρθρ. 
1 παρ.3 συμβάσεων παραχώρησης – βλ. και Ν. 4597/2019). 

Ως συλλογή των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου νοείται η παραλαβή αποβλήτων 
πλοίων ή καταλοίπων φορτίου από οποιαδήποτε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση ικανή να 
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δέχεται  απόβλητα πλοίου ή κατάλοιπα φορτίου κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2000/59/ΕΚ, και 
την εν ισχύ Οδηγία υπ’ αρ. 2019/883.  

Αντίθετα, η παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων από ναυπηγοεπισκευή ή από ναυαγιαίρεση και 
απορρύπανση κείνται εκτός πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού και ρυθμίζονται από την Υ.Α. 
1000.0/68210/201617.   

2. Ο Κανονισμός στοχεύει στην αντιμετώπιση των μονοπωλιακών πρακτικών και των στρεβλώσεων 
της αγοράς στις λιμενικές υπηρεσίες, εν γένει, προωθώντας κοινούς κανόνες ανταγωνισμού και 
διαφάνειας. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο προοίμιο του Κανονισμού (παρ. 11) αναγράφεται κατά 
λέξη: «Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να παράσχουν τις υπηρεσίες 
τους στους θαλάσσιους λιμένες που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα η εν λόγω ελευθερία να ασκείται υπό ορισμένους όρους.». Συνεπώς, ο 
Κανονισμός θεωρεί δικαίωμα του κάθε παρόχου λιμενικής υπηρεσίας να δραστηριοποιηθεί 
επιχειρηματικά στο αντίστοιχο τομέα. Μόνος όρος στην άσκηση αυτής της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, επαφιέμενος στη διακριτική ευχέρεια του φορέα διαχείρισης του λιμένα, μπορεί 
να είναι οι πάροχοι να πληρούν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις που απαριθμούνται περιοριστικά 
(άρθρο 4 Κανονισμού). Στην περίπτωση αυτή «η διαδικασία για τη χορήγηση του δικαιώματος 
παροχής λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι διαφανής, αντικειμενική, να μην εισάγει 
διακρίσεις και να είναι αναλογική» (παράγραφος 18 προοιμίου Κανονισμού). Ο αριθμός των 
παρόχων μπορεί να περιορισθεί από τον φορέα διαχείρισης του λιμένα, μόνο κατ’ εξαίρεση, με 
ειδική αιτιολογία και για πολύ συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στον 
κανονισμό (άρθρο 6 ). Στην περίπτωση αυτή ο περιορισμός του αριθμού των παρόχων «θα πρέπει 
να αιτιολογείται με σαφείς και αντικειμενικούς λόγους και να μην δημιουργεί δυσανάλογα εμπόδια 
στην αγορά» (παράγραφος 20 προοιμίου του Κανονισμού). Εν κατακλείδι, ορίζεται ότι «η 
δυνατότητα επιβολής ελάχιστων απαιτήσεων και περιορισμού του αριθμού των παρόχων 
λιμενικών υπηρεσιών, που συνεχίζουν να διαθέτουν τα κράτη – μέλη, δεν θα πρέπει να τα 
εμποδίζει να εξασφαλίζουν απεριόριστη ελευθερία παροχής υπηρεσιών στους λιμένες τους» 
(παράγραφος 28 προοιμίου του Κανονισμού).  

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τις υπερνομοθετικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, της 
αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημοσίου συμφέροντος, οι όποιοι άμεσοι ή έμμεσοι 
περιορισμοί στην παροχή των λιμενικών υπηρεσιών δεν αρκεί να προβλέπονται κατά το γράμμα 
τους από τον κανονισμό, αλλ’ επί πλέον για να είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Κανονισμού, όπως 
αυτό προκύπτει από τις πιο πάνω αναφορές στο προοίμιο του, πρέπει (αθροιστικά) πρώτον να 
στηρίζονται σε αντικειμενικά, κριτήρια, άμεσα συνδεόμενα με την παροχή της υπηρεσίας 
(υποδομή του λιμένα, φύση και αριθμός των πλοίων που προσεγγίζουν, ποσότητα και είδος των 
αποβλήτων κατά κατηγορίες MARPOL), δεύτερον να είναι αναγκαίοι για την παροχή των λιμενικών 
υπηρεσιών κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες στο απαιτούμενο επίπεδο, και τρίτον να 
επιβάλουν τους ολιγότερον επαχθείς περιορισμούς στην ελευθερία του ανταγωνισμού. 
Διαφορετικά, οι περιορισμοί αυτοί θα είναι αντίθετοι προς το πνεύμα του Κανονισμού και 
επομένως ανίσχυροι. 

III. Το σύστημα αδειοδότησης του Κανονισμού – Η διαφοροποίησή του από τις Δημόσιες 
Συμβάσεις. 

 
17 Βλ. και Απόφαση του ΔΕυρΔικ της 16ης Μαϊου 2019 επί της υποθέσεως C-689/17 Conti 11. Container Schiffahrts-
GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia» κατά Land Niedersachsen, διαθέσιμη μέσω www.curia.com.  
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1. Όπως προκύπτει από το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού, με αυτόν θεσπίζεται ένα ειδικό 
σύστημα αδειοδότησης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών. Το σύστημα αυτό είναι εντελώς 
διαφορετικό από την διαδικασία συνάψεως δημοσίων συμβάσεων. Και τούτο διότι, στην μεν 
διαδικασία αδειοδότησης όσοι συγκεντρώνουν τα προσόντα που ορίζονται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό είναι δυνητικοί πάροχοι των συγκεκριμένων υπηρεσιών, στο δε σύστημα της 
διαδικασίας συνάψεως δημοσίας συμβάσεως η στόχευση είναι η ανάθεση ή η παραχώρηση 
δημόσιας υπηρεσίας σε ένα συγκεκριμένο (προτιμώμενο έναντι των άλλων) πάροχο, κατόπιν 
διαγωνιστικής διαδικασίας (Οδηγίες 23/2014, 24/2014, 25/2014 και Ν. 4412/2016, Ν. 4413/2016). 
Το γεγονός δε ότι με τον Κανονισμό προβλέπεται διαδικασία περιορισμού του αριθμού των 
παρόχων αποτελεί σαφή απόδειξη περί του ότι το θεσπιζόμενο σύστημα είναι αδειοδοτικό και όχι 
διαγωνιστικό. Πράγματι, εάν δεν είχε καθιερωθεί ως κανόνας η ύπαρξη πολλαπλών παρόχων για 
την ίδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια αδειοδότησης που θεσπίζει ο Κανονισμός, δεν 
θα είχε νόημα η δυνατότητα περιορισμού του αριθμού των παρόχων. Η διαφοροποίηση μεταξύ 
των δύο αυτών συστημάτων και η ύπαρξη διαφορετικών κανόνων που τα διέπουν ρητά 
μνημονεύεται στο προοίμιο της Οδηγίας 24/2014 παράγραφος 4. 

2. Ειδικά για την περίπτωση συλλογής αποβλήτων από πλοία και καταλοίπων από τα φορτία τους, 
η ειδική αδειοδοτική διαδικασία που θεσπίζει ο Κανονισμός καταλαμβάνει όλες τις συναφείς 
δραστηριότητες, κατ’ αποκλεισμό των διατάξεων των προαναφερθεισών Οδηγιών και Νόμων που 
θεσπίζουν διαγωνιστικές διαδικασίες. Εφαρμογή των διατάξεων των τελευταίων αυτών Οδηγιών 
και Νόμων, η οποία επιφυλάσσεται κατ΄ άρθρο 1.7 του Κανονισμού, μπορεί, όσον αφορά στην 
συγκεκριμένη λιμενική υπηρεσία, να αφορά είτε (α) την περίπτωση κατά την οποία έχει 
περιορισθεί ο αριθμός των παρόχων μόνον σε ένα ανά παράρτημα της συμβάσεως Marpol (άρθρο 
6 Κανονισμού), οπότε στην ουσία πρόκειται για ανάθεση, είτε (β) την περίπτωση υποχρέωσης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άρθρο 7 του Κανονισμού), είτε και (γ) την περίπτωση άμεσης 
ανάθεσης στο πλαίσιο λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης, λόγω άμεσα επικείμενης διακοπής 
λιμενικών υπηρεσιών και άρθρον 7 παρ. 4 του Κανονισμού. Η τελευταία αυτή περίπτωση 
ενδεχομένως συντρέξει όταν, για π.χ., για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν υπάρχει 
εμπορικό ενδιαφέρον επειδή ουδείς κατέθεσε σχετικό αίτημα δραστηριοποίησης/αδειοδότησης.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την παροχή της ενδιαφέρουσας, εν προκειμένω, λιμενικής 
υπηρεσίας (δηλαδή της συλλογής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίων) εφαρμόζεται ο 
Κανονισμός και μόνον αυτός, κατ’ εξαίρεση δε (δηλαδή εάν πρόκειται για κάποια από τις 
παραπάνω περιπτώσεις, αποκλειστικά) τυγχάνουν εφαρμογής παράλληλα με τον Κανονισμό οι 
διαδικαστικές διατάξεις για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, και όχι οι ουσιαστικές. Πράγματι και 
στην εξεταζόμενη περίπτωση χορηγείται άδεια παροχής της υπηρεσίας, την οποία όμως θα λάβει 
μόνον ένας. Επομένως, τα ουσιαστικά προαπαιτούμενα για την χορήγηση αδείας ρυθμίζονται από 
τον Κανονισμό, ενώ η όλη διαδικασία ακολουθεί τις Οδηγίες 23, 24, 25 έτους 2014, ως εκ του ότι ο 
αδειοδοτούμενος θα είναι μόνον ένας. Οι δε διαγνωστικές διαδικασίες είναι σε μόνες πρόσφορες 
για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα αυτό. Σημειωτέον ότι, οι φορείς διαχείρισης των λιμένων δεν 
έχουν ευχέρεια επιλογής ποιες διατάξεις θα εφαρμόσουν. 

Στην πιο πάνω περίπτωση ο χρόνος της ανάθεσης ή παραχώρησης της υπηρεσίας δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα δύο έτη (διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 7 παρ. 4 του Κανονισμού) που προβλέπει 
τον περιορισμό αυτόν από όταν, απαιτείται η απ’ ευθείας ανάθεση σ’ έναν πάροχο για να μην 
διακοπεί η παροχή της υπηρεσίας. Επειδή δε ο ίδιος σκοπός εξυπηρετείται και στις περιπτώσεις 
της αναγκαστικής εφαρμογής της διαγνωστικής διαδικασίας, συντρέχει, επομένως, και ο ίδιος 
λόγος εφαρμογής του άρθρου 7 παρ. 4 του Κανονισμού. 
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3. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών που αφορούν το ενδιαφέρον, εν προκειμένω, αντικείμενο 
αναγράφεται κατά παραρτήματα MARPOL στις αποφάσεις της Αρχής, (προσκλήσεις για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος) υπ’ αριθμ. 154/2020 για τα στερεά απόβλητα και 157/2020 για τα υγρά απόβλητα 
(όπου δε, είναι δυνατή και η ξεχωριστή μεταχείριση των ανακυκλωσίμων αποβλήτων), αναλογικά 
εφαρμοζόμενες εν’όψει του α.60 του Ν.4676/2020, την απόφαση 167/2020 της Αρχής και τις 
κατωτέρω επισημάνσεις.  

IV. Γενικές επισημάνσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού. 

Άρθρο 4: Ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 

1. Η επιβολή ελαχίστων απαιτήσεων είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Πρόκειται, δηλαδή, για 
κατ’ εξαίρεση επιβολή προσθέτων όρων για την δραστηριοποίηση του ενδιαφερομένου 
υποψηφίου παρόχου. Οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 4.2 του Κανονισμού 
αναφέρονται περιοριστικά. Ο φορέας διαχείρισης λιμένα μπορεί να επιβάλλει είτε όλες είτε 
κάποιες από αυτές, όμως δεν μπορεί να εισαγάγει και άλλες ελάχιστες απαιτήσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στην απαρίθμηση του πιο πάνω άρθρου. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε 
ελάχιστη απαίτηση τεθεί, ακόμη και εάν συγκαταλέγεται στις περιοριστικά αναφερόμενες στο 
άρθρο 4.2 του Κανονισμού, δεν μπορεί, να περιορίζει τον ανταγωνισμό και το αναφαίρετο 
δικαίωμα δραστηριοποίησης για κάθε εν δυνάμει πάροχο, τηρώντας τις προαναφερθείσες αρχές 
(βλ. ανωτέρω υπό Γ2) πράγμα που κρίνεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιπτώσεως. 

Τα παραπάνω προκύπτουν και από το ίδιο το κείμενο του Κανονισμού. Συγκεκριμένα, στον 
Κανονισμό αναγράφεται ότι ο φορέας διοικήσεως του λιμένος «δύναται να απαιτήσει». Συνεπώς, 
ο γενικός κανόνας είναι η δραστηριοποίηση όλων όσων έχουν άδεια άσκησης της δραστηριότητας, 
τηρώντας τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που διαγράφει ο Κανονισμός, η δε επιβολή 
προσθέτων απαιτήσεων αποτελεί εξαίρεση και όχι κανόνα. Σε κάθε περίπτωση οι ελάχιστες 
απαιτήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 4.2 του Κανονισμού αναφέρονται περιοριστικά 
(«αφορούν μόνο»). Δεν είναι δηλαδή ενδεικτικές, αλλά πρόκειται για εξαντλητική αναφορά αυτών. 

2. Περαιτέρω, στο άρθρο 4 παρ. 6 του Κανονισμού αναγράφονται τα εξής: «Στις περιπτώσεις της 
παρ. 1, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δημοσιεύει τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τη διαδικασία χορήγησης του δικαιώματος παροχής 
λιμενικών υπηρεσιών βάσει των εν λόγω απαιτήσεων μέχρι τις 24 Μαρτίου 2019 ή, σε περίπτωση 
που οι ελάχιστες απαιτήσεις αρχίζουν να ισχύουν μετά την εν λόγω ημερομηνία, τουλάχιστον τρεις 
μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω απαιτήσεων. Ο διαχειριστικός φορέας 
του λιμένα ή η αρμόδια αρχή ενημερώνει εκ των προτέρων τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών 
για τυχόν αλλαγές στα κριτήρια ή στη διαδικασία.».  

Από το σαφές γράμμα και πνεύμα της ανωτέρω διατάξεως προκύπτει ότι σκοπός της είναι να 
υπάρχει μία εκ των προτέρων γνώση των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα. Ο Κανονισμός θέτει δύο 
ξεχωριστά χρονικά ορόσημα: Το πρώτο είναι η 24η Μαρτίου 2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
Κανονισμού. Εάν οι ελάχιστες απαιτήσεις ισχύουν από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του 
Κανονισμού, θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί προηγουμένως η σχετική διαδικασία ούτως ώστε 
με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού να ισχύουν και οι ελάχιστες απαιτήσεις. Όσοι φορείς 
διαχείρισης λιμένος δεν ολοκλήρωσαν την σχετική διαδικασία προ της ημερομηνίας αυτής δεν 
μπορούν να αξιώσουν την εφαρμογή των ελαχίστων απαιτήσεων την ημερομηνία έναρξης του 
Κανονισμού.  
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Το δεύτερο ορόσημο είναι η εφαρμογή των ελαχίστων απαιτήσεων οποτεδήποτε μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του (24.03.2019) .Στην περίπτωση αυτή η όλη διαδικασία θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί τουλάχιστον τρεις μήνες προ της ημερομηνίας εφαρμογής των ελαχίστων 
απαιτήσεων, πράγμα που μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε  μετά τις 24.03.2019. Η τρίμηνη 
προθεσμία, η οποία τίθεται από τον Κανονισμό είναι δημοσίας τάξεως και η παραμέλησή της 
επιφέρει έκπτωση του φορέα από την δυνατότητα να αξιώσει ελάχιστες απαιτήσεις, καθόσον ο 
σκοπός της είναι όχι μόνο η προστασία των παρόχων, αλλά και του δικαιώματος του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Σε καμία περίπτωση όμως δεν χάνεται εσαεί το δικαίωμα επιβολής ελαχίστων 
απαιτήσεων, αρκεί να τηρηθεί οποτεδήποτε η όλη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός και η 
πάροδος τριμήνου.  

3. Άρθρο 4.2.δ  

Τα επαγγελματικά προσόντα αποδεικνύονται από έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στην Οδηγία 
36/2005 άρθρ. 3 παρ. 1β, ή/και από επαγγελματική πείρα. Ως επαγγελματική πείρα δε, λογίζεται, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 στ), η πραγματική και νόμιμη άσκηση του σχετικού επαγγέλματος 
σ’ ένα κράτος μέλος.  

Η εφαρμογή των ελαχίστων απαιτήσεων, ωστόσο, δεν μπορεί να οδηγήσει στο να ζητείται από τον 
πάροχο των υπηρεσιών να διατηρεί ένα ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, εκτός εάν εξ αιτίας της 
φύσεως της λιμενικής υπηρεσίας και των συγκεκριμένων περιστάσεων υπό τις οποίες παρέχεται 
μία τέτοια απαίτηση μπορεί να δικαιολογηθεί από την ανάγκη να εξασφαλισθεί η δυνατότητα της 
συνεχούς και ποιοτικά αποδεκτής παροχής της σχετικής υπηρεσίας. 

Επίσης, δεν μπορεί να αξιωθεί από τους παρόχους η ύπαρξη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η 
οποία δεν είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας στο συγκεκριμένο λιμάνι, με βάση τον 
όγκο και το είδος των αποβλήτων ή καταλοίπων. Διαφορετικά, θα πρόκειται για έμμεσο, πλην 
σαφή τρόπο, αποκλεισμού παρόχων. 

V. Επισημάνσεις επί των υποβληθέντων μέτρων της Ο.Λ.Β. Α.Ε.  

Α. Γενικές Παρατηρήσεις 

Αναφορικά με τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό 352/2017 προσκλήσεις, αυτές δύνανται να 
τεθούν προς διαβούλευση είτε χωριστά ανά παράρτημα MARPOL, είτε με μία πρόσκληση στην 
οποία να περιλαμβάνονται όλα τα παραρτήματα, σε χωριστούς πίνακες, με προσθήκη 
επισημάνσεων σε όλες τις ειδικότερες απαιτήσεις (λ.χ. εξοπλισμός), σε ποιο ή ποια παραρτήματα 
MARPOL αφορούν, έτσι ώστε ένας πάροχος που ενδιαφέρεται για ένα μόνο παράρτημα (λ.χ. 
λύματα – Παράρτημα IV MARPOL) να μπορεί ευχερώς να αναγνωρίσει τις προϋποθέσεις εγγραφής 
στον κατάλογο παρόχων του λιμένα.   

Εάν τεκμηριωθεί από τον λιμένα ή/και από τη διαβούλευση των προσκλήσεων, ότι ένα παράρτημα 
MARPOL έχει αναλογικά μικρό οικονομικό αντικείμενο, ο λιμένας δύναται να επικαλεσθεί την αρχή 
de minimis και να το ενοποιήσει με άλλο συναφές παράρτημα προσωρινά, υπό τον απαράβατο όρο 
ότι δεν επηρεάζεται ο ανταγωνισμός και το δικαίωμα των τυχόν παρόχων που επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν σε αυτό αυτοτελώς.  

Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού 352/2017, στην περίπτωση κατά την οποία ο 
διαχειριστικός φορέας του λιμένα επιλέξει την επιβολή ελάχιστων απαιτήσεων, αυτές θα πρέπει 
να είναι διαφανείς, αντικειμενικές, να μην εισάγουν διακρίσεις, να είναι αναλογικές και σχετικές 
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με την κατηγορία και τη φύση της οικείας λιμενικής υπηρεσίας. Περαιτέρω, θα πρέπει να τηρηθούν 
οι διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης και δημοσίευσης των ως άνω απαιτήσεων τουλάχιστον 
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω απαιτήσεων. Για κάθε δε, 
τυχόν αλλαγή στα κριτήρια ή τη διαδικασία των απαιτήσεων ο φορέας διαχείρισης λιμένος θα 
πρέπει εκ των προτέρων να ενημερώνει τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών. 

Οι εισαγόμενες ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση και συνάρτηση 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού 352/2017, να σχετίζονται απολύτως με τις 
περιοριστικά οριζόμενες στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και να μην περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό και το αναφαίρετο δικαίωμα δραστηριοποίησης για κάθε εν δυνάμει πάροχο. Οι προς 
επιβολή ελάχιστων απαιτήσεων, δε, εκδιδόμενες πράξεις θα πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά 
αιτιολογημένες και να στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, συνδεόμενα με την δέουσα παροχή 
της υπηρεσίας. 

Περαιτέρω, οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να εξειδικεύονται, κυρίως όσον αφορά στο 
προσωπικό υποστήριξης και τον εξοπλισμό, ανά Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL και 
πάντοτε υπό το πρίσμα της κατηγορίας ανά Παράρτημα που παραλαμβάνει ο εκάστοτε λιμένας. 

Β. Ειδικές Παρατηρήσεις 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα προτεινόμενα μέτρα εκ μέρους της Ο.Λ.Β. Α.Ε. λεκτέα τα 
κάτωθι: 

Αρχικά, θα πρέπει να τονισθεί ότι οι κατωτέρω επισημάνσεις της Αρχής επί των υποβαλλόμενων 
εκ μέρους της Ο.Λ.Β. Α.Ε. μέτρων αφορούν στην συμβατότητα των μέτρων με το κείμενο του 
Κανονισμού 352/2017, και ιδίως το άρθρο 4 αυτού περί επιβολής ελάχιστων απαιτήσεων σε γενικό 
πλαίσιο, χωρίς να έχει υπεισέλθει η Αρχή στην εξέταση και ανάλυση των τεχνικών λεπτομερειών 
που τίθενται με τα προτεινόμενα μέτρα. 

Οι εισαγόμενες από πλευράς της Ο.Λ.Β. Α.Ε. απαιτήσεις αφορούν στην επαγγελματική επάρκεια 
των υποψήφιων παρόχων, τον εξοπλισμό, την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τη Συμμόρφωση με 
τους Κανονισμούς Ασφάλειας καθώς και Συμμόρφωση με Περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

Όσον αφορά στην επαγγελματική επάρκεια, η απόδειξη των επαγγελματικών προσόντων θα 
προκύπτει από έγγραφα σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 3 και 11 της Οδηγίας 36/2005. 
Αναφορικά δε, με το προσωπικό υποστήριξης και τον εξοπλισμό, αυτά θα πρέπει να εξειδικεύονται 
ανά παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL που παραλαμβάνει ο εκάστοτε λιμένας. Ο 
απαιτηθείς δε εξοπλισμός θα πρέπει να κρίνεται εύλογος και αναλογικός σε σχέση με το εκάστοτε, 
συμβατό με τον Κανονισμό 352/2017, Σχέδιο παραλαβής αποβλήτων του λιμένα. Είναι δυνατή δε, 
και η πρόβλεψη χωριστής συλλογής των αποβλήτων προκειμένου να διασφαλίζεται η περαιτέρω 
ανάκτησή τους. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, εάν προβλέπεται διαχωρισμός των αποβλήτων επί του 
πλοίου θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι προσπάθειες διαχωρισμού των αποβλήτων επί του 
πλοίου δεν θα υπονομεύονται από την έλλειψη ρυθμίσεων για χωριστή συλλογή στην ξηρά. 

Επιπροσθέτως, όποια τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα απαιτηθούν από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. προκειμένου 
οι υποψήφιοι πάροχοι να εγγραφούν στο μητρώο παρόχων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα πρέπει και αυτά να 
τελούν σε εναρμόνιση και συσχετισμό με τις περιοριστικά προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παρ. 2 του 
Κανονισμού 352/2017. 
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Υπό το ως άνω πρίσμα, οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν γνήσιο της 
υπογραφής από δημόσιο φορέα είτε ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου gov.gr, ενώ η απαιτούμενη 
υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους συμμόρφωσης με το σύμφωνο με τον Κανονισμό 352/2017 Σχέδιο 
παραλαβής θα πρέπει να υποβάλλεται ανά παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL. 
Περαιτέρω, αναφορικά με την πρόβλεψη περί υποχρεωτικής προσκόμισης εγγυητικής επιστολής 
ως εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε ο καθορισμός του ύψους 
του ποσού αυτής να είναι εύλογος και να τελεί σε συνάρτηση με το εκάστοτε αντικείμενο της 
συναφθείσας σύμβασης, πάντοτε υπό την ρητή επιφύλαξη ότι δεν περιορίζεται ή/και νοθεύεται ο 
υγιής ανταγωνισμός. Η πρόβλεψη δε, ασφαλιστήριου συμβολαίου γενικής αστικής ευθύνης περί 
κάλυψης τυχόν ανακυπτόντων ασφαλιστικών κινδύνων καθώς και το ύψος του προβλεπόμενου 
εντός αυτού ασφαλισμένου κεφαλαίου θα πρέπει να τελούν σε αναλογική σχέση με οικονομικό 
αντικείμενο του αναλαμβανόμενου έργου, όπως αυτό προκύπτει και εκάστοτε εξειδικεύεται από 
τον φορέα διαχείρισης του λιμένα ώστε να τηρούνται οι όροι του υγιούς ανταγωνισμού. 

Επιπλέον, σχετικά με την τήρηση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου πλοίων και την απαιτούμενη εκ μέρους των παρόχων Τεχνική Έκθεση περιγραφής των 
εργασιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων, δέον όπως τονισθεί ότι το εκάστοτε ισχύον 
ή εγκεκριμένο Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα πρέπει να είναι 
συμβατό με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 352/2017 και εν πάση περιπτώσει ερμηνευόμενο 
κατά τρόπο συμβατό προς τον Κανονισμό. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, οι 
προϋποθέσεις των αδειών θα πρέπει να εξειδικεύονται ανά Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης 
MARPOL και πιο συγκεκριμένα να αναφέρεται ρητώς η κάθε προϋπόθεση σε ποιο παράρτημα της 
Διεθνούς Σύμβασης MARPOL βρίσκει εφαρμογή.  

Αναφορικά με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις συμμόρφωσης σε πρότυπα, οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, θα πρέπει 
να είναι αντίστοιχες και ανάλογες με το εκάστοτε Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL, για 
το οποίο υποβάλλει αίτημα δραστηριοποίησης ο κάθε πάροχος.   

Όσον αφορά δε, στις σχετικές με τα τέλη των αναφερόμενων ως λιμενικών υπηρεσιών και 
λιμενικών υποδομών προβλέψεις των προτεινόμενων μέτρων, η Αρχή επιφυλάσσεται για 
χορήγηση διευκρινήσεων επί της μεθοδολογίας. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται όπως 
αποτελέσουν μέρος της διαβούλευσης και μεταγενέστερα όρος των συμβάσεων όπου θα 
προσχωρεί ο κάθε πάροχος. Ωστόσο, θα πρέπει να τύχουν εφαρμογής τα άρθρα 12, 13 και 15 του 
Κανονισμού 352/2017 σε συνάρτηση με τις προβλέψεις της Οδηγίας 883/2019 όπως αυτή θα 
καταστεί εθνικό δίκαιο.  

Εν κατακλείδι, δέον όπως υπομνησθεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή επί των επιβαλλόμενων ελαχίστων 
απαιτήσεων ή επί της διαδικασίας αυτών θα πρέπει να δημοσιεύεται από τον αρμόδιο 
διαχειριστικό φορέα του λιμένα προς γνώση των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών εκ των προτέρων, 
ήτοι προτού τεθεί σε ισχύ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Προτείνει προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε. όπως θέσει σε διαβούλευση τα υποβαλλόμενα μέτρα σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 352/2017 και την υπ’ αριθμ. 167/2020 Απόφαση της Αρχής 
καθώς και όπως προβεί στην ένταξη σε αυτά των υποδεικνυόμενων με την παρούσα 
επισημάνσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα των Μέτρων με τον  Κανονισμό (ΕΕ) 
352/2017. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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